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1 DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE 

1.1 Objecte de l’estudi 

L’objecte del present document és l’elaboració de l’Estudi d’Impacte Ambiental del 

projecte de “Millora general. Variant de Belltall. C-14 del PK 53+000 al 55+460. Tram 

Passanant”, amb clau IA-VT-08111. 

1.2 Criteris per a l’elaboració de l’EIA 

L’EIA (Estudi d’Impacte Ambiental) té com a objectiu principal la detecció de les 

possibles conseqüències i implicacions que un projecte determinat pot arribar a tenir 

sobre el seu entorn, tant sobre el medi físic com sobre el medi socioeconòmic. Preveu 

també possibles correccions o millores sobre el projecte abans de la seva execució, 

estudia les alternatives presentades i, si es dóna el cas, desaconsella la seva 

realització o proposa altres alternatives més respectuoses amb el medi. 

1.2.1 Legislació vigent 

1.2.1.1 Legislació sobre Estudis d’Impacte Ambiental 

Des del punt de vista legislatiu, els EIA estan regulats a escala comunitària per la 

Directiva 85/337, de 27 de juny de 1985, d’avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, i per la Directiva 

97/11/CE, del Consell de 3 de març, per la qual es modifica la Directiva 85/337/CEE. 

Aquesta última directiva ha introduït diverses disposicions destinades a clarificar, 

completar i millorar les normes relatives al procediment d’avaluació de la Directiva 

85/337, amb una sèrie d3 modificacions. 

La Directiva 85/337 queda finalment recollida, en l’àmbit estatal, dins de la Llei 6/2010, 

de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental 

de Projectes, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener. A Catalunya 

ha estat incorporada en la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de l’Administració 

ambiental, en el Decret 136/1999 de 18 de maig, que la desenvolupa i en diverses 

normatives sectorials que estableixen l’obligatorietat que certs tipus de projectes i 

instal·lacions segueixin el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Concretament, la Llei 
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7/1993 de 30 de setembre de carreteres estableix que les noves carreteres i el 

condicionament de les existents que comportin canvis de traçat s’hauran de sotmetre a 

l’AIA (Avaluació d’Impacte Ambiental). 

Per avaluar els impactes, el present Estudi d'Impacte Ambiental s’emmarca dins del 

Reial Decret 114/88, utilitzant les consideracions tècniques que dictamina el 

Reglament de l'Estat espanyol en el Reial Decret 1131/88. En matèria concreta de 

carreteres, tenen vigència els següents textos legals: en l’àmbit estatal, el Reial Decret 

1812/94, de 2 de setembre, que aprova el Reglament General de carreteres; i, en 

l’autonòmic, la Llei 7/93, de 30 de setembre, de carreteres. 

1.2.1.2 Legislació de protecció de flora i fauna 

La legislació referent a la protecció de la flora i la fauna, i en definitiva, referent al medi 

natural, és extensa. Tanmateix, cal destacar-ne dues que són d’abast europeu i que, 

en gran mesura, han inspirat bona part de les normatives a nivell estatal i autonòmic. 

Aquestes són la Directiva Hàbitats 92/43/CEE del Consell, del 21 de maig de 1992, 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. I la 

Directiva Aus 79/409/CE, del 2 d’abril de 1979, referent a la conservació de les aus 

silvestres, ampliada per la Directiva 91/294/CE. 

Altres lleis europees referents a la preservació del patrimoni natural són: 

 El conveni de Bonn, sobre la conservació de les espècies migratòries d’animals 

silvestres, del 19 d’abril de 1995, text corregit segons acord de les parts contractants 

pres a Ginebra el 13 de setembre de 1991. 

El conveni de Berna, relatiu a la conservació de la vida silvestre i el medi natural a 

Europa, de l’1 d’octubre de 1986. A l’àmbit estatal està vigent la Llei 42/2007, de 13 de 

desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que deroga i substitueix l’anterior 

Llei 4/1989, del 27 de març, de conservació dels espais naturals i de la flora i fauna 

silvestres. 

El Reial Decret 439/1990, del 30 de març, pel qual es regula el Catàleg General 

d’Espècies Amenaçades. 

El Reial Decret 1095/89 pel qual es regulen les espècies que poden ser objecte de 

caça i pesca i es determinen les normes per a la seva protecció. 

A l’àmbit autonòmic, actualment està vigent a Catalunya el Decret legislatiu 2/2008, de 

15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. I el 

Decret 172/2008, de 26 d’agost de creació del catàleg de flora amenaçada de 

Catalunya. 
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1.3 Metodologia per a l’elaboració de l’EIA 

Per a l’elaboració de l’estudi d’impacte ambiental, en primer lloc, es realitza un estudi 

detallat del projecte informatiu, prenent consciència de l’abast del projecte i de les 

seves accions, que són les responsables, en definitiva, dels efectes sobre l’entorn. En 

segon terme, es fa una anàlisi completa de les variables ambientals de la zona 

afectada pel projecte. Es tracta, doncs, d’un estudi del medi físic i del medi 

socioeconòmic que dóna èmfasi a aquells factors ambientals, a priori, més afectats pel 

projecte. En tercer lloc, es realitza una identificació dels impactes que poden aparèixer 

en el present estudi informatiu. Per això, s’utilitza un encreuament entre les accions 

pròpies del projecte i les variables o factors ambientals que poden ser afectats. Es 

descriu cadascun dels impactes directes i indirectes detectats. La descripció és 

qualitativa, ja que no es disposa de prou informació per dur a terme una anàlisi 

quantitativa. 

A continuació es fa una valoració i un judici sobre cadascun dels impactes i es 

descriuen les mesures correctores més adequades per reduir, eliminar o millorar 

l’efecte de l’impacte sobre el territori. 

Amb la valoració dels impactes i les possibles mesures correctores de les diferents 

alternatives es decideix si el projecte és viable i, en cas afirmatiu, quina és l’alternativa 

més adequada. 

 

 

2 DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT 

2.1 Objecte del projecte 

El present Estudi Informatiu té per objecte la definició i valoració de les obres 

necessàries per a la construcció de la variant de Belltall (Passanant), així com l’anàlisi 

comparatiu de les alternatives estudiades, per tal d’adoptar entre les diferents 

solucions, la més adient des dels diferents punts de vista; tècnic, mediambiental, 

social, funcional, constructiu i econòmic, i ser sotmeses posteriorment al preceptiu 

tràmit d’Informació Pública. 

2.2 Antecedents 
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En data 1 d’octubre de 2008 la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya encarrega a GISA la redacció d’aquest estudi informatiu “Millora general. 

Variant. Variant de Belltall. Carretera C-14 del PK 53+500 al 54+500. Tram Passanant” 

amb clau de projecte IA-VT-08111. 

Recentment l’ordre d’estudi ha estat modificada donat que el desenvolupament del 

projecte feia necessari l’ajustament dels PK. En la nova ordre d’estudi, el projecte 

passa a anomenar-se: Millora General. Variant. Variant de Belltall. Carretera C-14 del 

PK 53+000 al 55+460. Tram Passanant. 

2.3 Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’estudi se situa íntegrament a la comarca de la Conca de Barberà dins la 

província de Tarragona. El projecte es desenvolupa en el sector del terme municipal 

de Passanant corresponent al poble de Belltall. 

Aquest municipi tot i trobar-se administrativament dins la comarca de la Conca de 

Barberà, presenta més similituds amb la Segarra. Això és perquè es troba ja en l’altiplà 

segarrenc, fet que determina que les característiques del seu medi natural i 

socioeconòmic siguin més properes a les de la Segarra que a les de la Conca de 

Barberà. 

El conjunt del terme municipal té una extensió d’uns 27,4 km2 i una població de 159 

habitants l’any 2009. 
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Figura 18.1. Situació Belltall. Font: ICC: 

2.4 Situació actual i necessitat de millora 

2.4.1 Anàlisi de la situació actual 

En la situació actual, la carretera C-14 al seu pas per Belltall transcorre per dins la 

població. Es tracta d’un eix viari utilitzat freqüentment pels habitants de les comarques 

interiors de Lleida, inclús per Andorrans, per a desplaçar-se fins a la costa 

Tarragonina. Al mateix temps, és utilitzat pels habitants de Tarragona i poblacions 

veïnes per a desplaçar-se cap a la zona dels Pirineus centrals. 

Aquest fet provoca molèsties a aquesta població i impossibilita que la carretera es 

pugui dotar de les característiques geomètriques que permetin millorar les condicions 

de velocitat i seguretat de la circulació. 

2.4.2 Condicionants i objectius de la solució 

Els principals condicionants han estat els orogràfics. En aquest sentit cal fer esment en 

dos aspectes bàsics. Per una banda, el fet que aquesta població es troba dalt una 

petita carena i per l’altre, el fet que es troba molt proper, a uns 1000 m, del límit de 

l’altiplà segarrenc. 
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Així, el primer aspecte determina que els recorreguts en estudi generin uns moviments 

de terres considerables. Per altra banda, el segon aspecte condiciona la ubicació de 

l’enllaç sud, entre la carretera C-14 i la variant, ja que aquest s’hauria de situar fora 

dels pendents de la Serra del Tallat. 

2.5 Alternatives estudiades 

El projecte contempla dues alternatives de traçat. Ambdues es situen en el vessant 

oest de la població donat que les possibles alternatives pel vessant est es van 

descartar des d’un bon principi ja que la zona presenta majors dificultats orogràfiques, i 

les possibles alternatives que defugien aquesta orografia complexa allunyant-se de la 

carena de Belltall, suposaven recorreguts molt més llargs. 

2.6 Dades bàsiques del traçats estudiats 

2.6.1 Dades de IMD 

Les dades de IMD de la ctra. C-14 de que es disposen corresponent a l’estació 

d’aforament situada en el PK 53+460, just abans d’entrar al nucli urbà de Belltall, 

pertanyen a l’any 2007 i són les que es detallen a continuació:  

 2.520 vehicles/dia 

 421 vehicles pesats/dia ( 16,71% ). 

2.7 Sistema de drenatge: drenatges transversals 

En l’àmbit de les alternatives s’identifiquen diverses conques que seran creuades pels 

traçats en estudi. Es tracta en tots els casos de conques de reduïdes dimensions, amb 

àrees que no sobrepassen el quilòmetre quadrat. Finalment, si es considera la 

proximitat de certes obres de drenatge amb passos de fauna o passos per vehicles per 

donar continuïtat als camins existents, es pot aprofitar la mateixa estructura per 

encabir-hi tots els usos, essent la configuració final de l’estructura la de màximes 

dimensions. 

2.8 Geometria del tronc 
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2.8.1 Traçat 

Les dades bàsiques més rellevants del vial projectat son: 

 

 

Taula 18.1. Situació Belltall. Font: ICC: 

2.9 Moviment de terres 

2.9.1 Terraplenat i excavació 

En l’estudi geotècnic, portat a terme en l’estudi informatiu, s’estableix que el terreny 

producte del desmunt és útil com a sòl tolerable en el cas de capes superficials i sòl 

adequat en profunditat, materials que es consideren òptims per al terraplenat segons 

el PG-3 tant per al fonament com pel nucli de terraplè. Per tal de minimitzar la capa 

necessària d’esplanada es considera que el sòl tolerable 

serà utilitzat en el fonament de terraplè mentre que el sòl adequat s’emprarà en el 

nucli, fet que permetrà disposar la capa d’esplanada sobre sòl adequat. Respecte a les 

capes edàfiques superiors que apareixen en les capes més superficials del terreny 

seran aplegades separadament i preservades convenientment pels treballs de 

revegetació i enjardinament; el gruix de la capa de terra vegetal extreta és de 10 cm 

essent la franja més rica en matèria orgànica. 

2.9.2 Talussos 

Resta mencionar que els talussos de terraplè previstos s’executaran amb un pendent 

3H:2V i en el cas dels talussos de desmunt, es considera que la presència de roca 

permet disposar talussos 1H:2V, estables geotècnicament; tot i aquest fet, atenent a 

l’evolutivitat dels sòls del terciari constituït per alternances de gresos i lutites vermelles, 

capa on es sustenta la quasi totalitat de les variants, s’aprofita per estendre els 

talussos de desmunt amb un pendent 3H:2V fet que permet equilibrar el balanç de 

terres i una millor integració paisatgística. On la variant no intercepta aquestes capes i 
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n’intercepta d’altres de més compactes (calcàries micrítiques negres i/o argiles 

vermelles, margues grises i passades de gres), característica coincident amb els 

desmunts de més alçada, el talús si es disposarà amb un pendent 1H:2V (amb bermes 

intermèdies per estabilitzar). Aquesta solució en que es combinen els talussos en 

desmunt permet equilibrar el balanç de terres aconseguint que els costos d’augmentar 

les ocupacions abarateixin el cost global al disminuir les necessitats de préstec.  

 

3 DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC 

3.1 Introducció 

Aquest apartat inclou un estudi del territori afectat per les obres corresponents al 

projecte de “Millora general. Variant de Belltall. C-14 del PK 53+000 al 55+460. Tram 

Passanant”. El present projecte defineix les obres de construcció d’aquesta 

infraestructura en la comarca de la Conca de Barberà. A continuació, doncs, es 

presenta la descripció de la situació actual del medi físic afectable per les obres. 

Aquesta descripció es basa tant en les dades recopilades en les successives visites a 

la zona com en la consulta a entitats governamentals, privades i bibliografia. El resultat 

de la investigació es reflecteix en aquest apartat. Tanmateix, només es descriuen 

aquells aspectes de l’entorn que resulten afectats per l’actuació i no es pretén en cap 

moment fer una descripció exhaustiva del medi natural de zones més allunyades o 

sense cap relació amb els processos que tenen lloc dins de l’àmbit d’afecció real. 

3.2 Marc geogràfic 

L’àmbit d’estudi se situa íntegrament en la comarca de la Conca de Barberà dins la 

província de Tarragona. A nivell més local, el projecte es localitza en el nucli de Belltall 

(terme municipal de Passanant), al límit amb la comarca de l’Urgell. Passanant compte 

amb els següents nuclis de població: Passanant, Belltall, la Glorieta, l’antic terme de la 

Sala dels Comalats, el despoblat dels Vilars, el Fonoll i l’aldea de la Pobla de Ferran. 

El conjunt del terme municipal té una extensió d’uns 27,4 km2 i una població de 175 

habitants. De tota la extensió del municipi, unes 1.600 ha són terres llaurades i unes 

500 ha pertanyen a terreny forestal. 

Des del punt de vista de la seva estructura i constitució, el nucli de Belltall ha crescut al 

voltant de la carretera C-14 ubicada en una petita carena. La resta del territori 
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immediat està format per terrenys agrícoles i agroforestals ubicats a cotes mes baixes, 

que com es veurà mes tard, suposa un condicionant important tant en el 

desenvolupament del projecte com en la valoració dels impactes. 

A l’àmbit immediat afectat per les obres no hi ha cap espai protegit ( no hi ha cap espai 

de la xarxa natura 2000, PEIN o altres). 

3.2.1 Orígens de la població de Belltall (Passanant) 

Amb el nom de Trullol de Comalats és esmentat ja l'any 1030 en unes afrontacions del 

castell de Montclar. A mitjan segle XI, era probablement domini dels Cervera, ja que 

Hug Dalmau de Cervera, l'any 1079, va concedir Belltall en alou a Mir Oromir, 

juntament amb el feu del Castell del Tallat. Durant el segle XII, sota el domini dels 

Cervera, Belltall va tenir diferents castlans, amb propietats i drets sobre la població. El 

1182 Ramon de Cervera deixa en testament la major part dels seus dominis de 

Comalats, entre els quals hi havia Belltall, al seu fill Guillem de Guardiolada, essent 

castlà del castell de Belltall, Serè de Montpalau, el qual, arran d'unes desavinences 

amb el seu senyor Guillem de Guardiolada, concedeix, l'any 1227, privilegis de 

franquesa als habitants de Belltall i s’assegura així la fidelitat del seus vassalls. La 

senyoria de Belltall va ser venuda entre 1261 i 1266 a l'orde de l'Hospital, la qual va 

comprar també el 1297 els drets dels castlans successors de Serè de Montpalau. El 

gran prior Hospitaler de Catalunya va vendre, durant el primer quart del segle XIV, 

diversos drets sobre Belltall als montblanquins Guillem Gener i el seu fill Jaume, els 

quals van arrodonir les seves possessions comprant el mer i mixt imperi a la Corona, 

motiu pel qual van adquirir aleshores la senyoria de Belltall, i per aquest motiu es van 

enfrontar amb els hospitalers. Anys més tard, el 1385, per execució de la cort de 

Montblanc, els Gener van vendre els seus drets a Pere de Benviure, secretari del Duc 

de Montblanc, l'Infant Martí. A finals del segle, els hospitalers tornen a comprar els 

drets de Belltall, i s’erigeixen de nou en senyors del lloc, adscrivint-lo a la comanda de 

l'Espluga de Francolí. Belltall resta com a possessió dels hospitalers fins a l’extinció de 

les senyories. 

Des de mitjan segle passat pertany administrativament a Passanant. S'han fet uns 

quants intents per aconseguir la segregació (l’últim, l'any 1979), sense resultats 

positius. Com a llocs d’interès hi ha l’església parroquial, que data de la fi del segle 

passat. De l’antiga església de Sant Pere de Belltall, només en resten els fonaments i  

les primeres filades d’una paret lateral i l'absis. Les pedres van ser utilitzades en la 

construcció de l'actual temple. 
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3.3 Climatologia 

El clima de Montblanc, capital de la Conca de Barberà, presenta peculiaritats que el 

diferencien del mediterrani, com també del continental. En realitat és un clima de 

transició del mediterrani de muntanya mitjana al continental. El primer penetra per la 

Serralada Prelitoral (de poca elevació), i el segon, per les comarques de les Garrigues 

i l'Urgell. La mitjana de pluges anual se situa entre els 500 i els 600 mm amb un màxim 

a la tardor (setembre i octubre) i a la primavera (maig i juny). En resum, l’estiu és sec, i 

amb freqüència plou torrencialment a la primavera i sobretot a la tardor. És un clima 

propici per a la trilogia mediterrània. La mitjana anual de temperatures és de 13,85°C, i 

els mesos més calorosos són el juliol i l’agost. Els vents més freqüents són el serè o 

mestral (sec, que acostuma a bufar a la tardor i a l'hivern) i la marinada (fresca i 

humida a les tardes d’estiu). 

A continuació, i mitjançant gràfics, es presenten els principals paràmetres 

meteorològics d’una estació meteorològica propera i representativa del clima de la 

zona. Es tracta de l’estació de la localitat de Blancafort. Aquesta estació meteorològica 

forma part de la xarxa d’estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, es situa a uns 

7 km de la població de Belltall (coordenades X,Y: 346410.0, 4589053.5), a 423 metres 

per sobre del nivell del mar. Degut a les característiques físiques de la zona, les dades 

extretes d’aquesta estació són considerades extrapolables a tot l’àmbit d’estudi. 

El diagrama ombrotèrmic de Gaussen és un diagrama cartesià, amb els mesos de 

l’any situats en abscisses, i amb ordenades múltiples. A un lateral les ordenades 

queden representades per la temperatura mitjana mensual (ºC) i a l’altre lateral les 

ordenades es representen per la precipitació mitjana mensual (mm). Es defineix el 

període sec com la zona del diagrama on la precipitació és menor que la temperatura. 

A continuació es mostra el diagrama ombrotèrmic de l’estació meteorològica de 

Blancafort: 
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Figura 18.2. Diagrama ombrotèrmic de l’estació metereològica de Blancafort.  

 

El diagrama ombrotèrmic mostra que el període sec se situa en els mesos d’estiu, fet 

característic del clima subhumit mediterrani, amb estius secs i calorosos i hiverns 

temperats i relativament humits. 

La precipitació total acumulada l’any 2003 va ser de 618 mm/m2. En general, les 

precipitacions es donen sobretot a la tardor, en els mesos de setembre i octubre, i 

secundàriament a la primavera, mentre que durant els mesos de juny i juliol es 

registren els nivells més baixos de precipitació. 

Les temperatures màximes en la zona poden superar els 30 ºC durant els mesos 

d’estiu. Durant els mesos d’hivern la mitjana de les temperatures màximes no supera 

els 14 ºC. Quant a les temperatures mínimes, tot i que es poden registrar temperatures 

sota zero durant els mesos més freds, la mitjana de temperatures mínimes en tot l’any 

ronda els 8 ºC. 

Atenent a la classificació climàtica de l’àmbit d’estudi, l’Índex d’Humitat de Thorntwaite 

defineix nou tipus de clima segons la diferència entre l’índex d’humitat (relació 

percentual entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals 

d’aquest líquid expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex 

d’aridesa (relació semblant entre el dèficit anual d’aigua expressat per la suma dels  

dèficits mensuals i la necessitat anual d’aigua). D’acord amb aquest índex, la zona 
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d’estudi queda a cavall de la zona de clima sec subhumit (entre -20 a 0) i de la zona de 

clima semiàrid (-40 a -20) propi dels secans de Lleida. 

3.4 Qualitat de l’aire 

La legislació aplicable actualment en aquest àmbit és el Reial Decret 1073/2002, que 

incorpora al dret intern les directives 96/62/CEE, 1999/30/CEE i 2000/69/CEE sobre 

avaluació i gestió de la qualitat de l’aire en relació amb el SO2, NO2 i òxids de 

nitrogen, partícules, plom, benzè i monòxid de carboni. La legislació estableix, per al 

control i avaluació de la qualitat atmosfèrica, limitacions per a cada contaminant, i per 

a períodes de temps també diferents (valors semihoraris, horaris, anuals). El motiu 

d’això és que els efectes d’un contaminant poden variar molt segons la relació 

dosi/exposició. 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya ha 

subdividit el territori en 15 zones segons la seva qualitat de l’aire. Els criteris generals 

per a la determinació d’aquestes àrees són bàsicament: 

 La capacitat del territori per a la dispersió de les partícules contaminants, la 

qual cosa depèn bàsicament de l’orografia i la climatologia. 

 La presència d’emissions que pot canviar en el temps i en l’espai. 

L’àmbit objecte d’estudi se situa a cavall de la zona 5 (Catalunya Central), on la 

densitat de població és de 83 habitants/km2 i la zona 14 (terres de Ponent) amb una 

densitat de 63 habitants/km2. En aquestes àrees els usos del sòl són 

bàsicamentagrícoles, i la densitat de població és relativament baixa en comparació de 

la que hi ha en les diferents comarques que conformen l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

En el Reial Decret 1073/2002, d’avaluació i gestió de la qualitat de l’aire ambient, 

s’estableix que en aquelles zones i aglomeracions del territori on se superin o hi hagi 

risc de superació dels valors límit de qualitat de l’aire s’hauran d’adoptar plans 

d’actuació. El Decret 226/2006, de 23 de maig, estableix quines zones es declaren de 

protecció especial de l’ambient atmosfèric en l’àmbit català; en aquest sentit, cap 

d’aquestes àrees es situa en l’àmbit d’influència de la zona en estudi. 

L’àmbit d’estudi es caracteritza en general per una densitat de població baixa, amb 

dominància de terrenys agrícoles i presència de granges. També és destacable la 

presència de les carreteres C-14 i objecte del present estudi. Així doncs, les principals 

fonts de contaminació atmosfèrica en l’àmbit d’estudi són les procedents del consum 
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de combustibles fòssils fruit de les activitats agrícoles i ramaderes, així com del pas de 

vehicles per la C-14 i altres carreteres secundàries. 

Davant la falta d’estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica (XVPCA) en la rodalia de l’àmbit d’estudi, s’han utilitzat les estacions de  

Lleida i Alcover per a l’obtenció de dades referents a la qualitat de l’aire. Aquestes 

dades d’immissió de contaminants serviran per a la descripció de la qualitat de l’aire en 

l’àmbit d’estudi. 

A continuació es presenten les dades de la qualitat de l’aire en les proximitats de l’àrea 

d’estudi. Són dades de l’any 2008 corresponents a les mitjanes anuals d’immissió de 

contaminants analitzades per la Direcció General de Qualitat Ambiental a les estacions 

de Lleida i Alcover. Aquestes dades es comparen amb els valors límits. Aquests valors 

límit equivalen a les concentracions dels diferents contaminants que no han d’ésser 

sobrepassades durant uns períodes determinats a fi de protegir, en particular, la salut 

de l’home. Cal considerar, però, que el fet de sobrepassar un valor límit no significa 

que hi haurà efectes negatius sobre la salut, sinó que n’hi pot haver. En color vermell 

l’indiquen els valors que superen els límits permesos per la legislació vigent. 

 

Taula 18.2. Mitjana anual de cadascun dels factors contaminats a les estacions de Lleida i 

Alcover i el corresponent valor límit 

 

Únicament un dels contaminants considerats arriba a sobrepassar els valors límit 

corresponents. Es tracta de les PM10 a Lleida que, l’any 2007, van superar els límits. 

Tanmateix, per la resta no es superen els valors límit i tampoc s’hi acosten. Això és 

així perquè es tracta d’una àrea lluny dels grans focus emissors com poden ser zones 

industrials, grans ciutats i grans vies de comunicació. Atenent a les dues fonts 

analitzades, la d’Alcover (propera a la costa) i la de Lleida (totalment a l’interior) 
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s’observen diferències considerables en els NOx, probablement degudes a una major 

concentració d’infraestructures de comunicació en aquesta última població. La més 

lleu diferència en les resultats de l’ozó probablement tingui a veure amb el mateix 

motiu, ja que, en bona part, aquesta molècula prové dels NOx. Quant als nivells 

esperables en la població de Belltall, amb tota probabilitat es trobaran per sota dels 

mesurats en ambdues estacions, ja que es tracta d’un nucli més allunyat de les 

principals fonts emissores de contaminants que no pas Lleida o Alcover. A continuació 

es cometen les característiques generals dels principals agents contaminants: 

• Diòxid de nitrogen (NO2) 

És un gas de color marró i d’olor irritant. A altes concentracions esdevé tòxic. Intervé 

en la formació de la boira fotoquímica. Es produeix fruit de diferents activitats com ara 

el transport, les centrals tèrmiques, la combustió de carburants: gas natural, líquids i 

òlids, les incineradores, cimenteres, fàbriques de vidre i refineries. 

• Diòxid de sofre (SO2) 

El diòxid de sofre es caracteritza per ser un gas incolor d’olor forta. En condicions 

d’humitat es transforma en àcid sulfúric i és responsable de la deposició àcida que 

malmet els edificis i monuments de les ciutats. En concentracions superiors a 0,1 mg/l 

la visibilitat disminueix significativament. Les principals fonts emissores de diòxid de 

sofre són refineries de petroli, la combustió de carburants sòlids i líquids, el vehicles 

(principalment de gasoli) i les cimenteres. En l’àmbit d’estudi els nivells detectats es 

troben dins dels marges tolerables per la salt humana. 

• Partícules totals en suspensió (PST) 

Les PST inclouen partícules en suspensió de diferents diàmetres. Les majors són 

partícules sedimentables, de més de 30 μm de diàmetre. Després hi ha les partícules 

en suspensió, de diàmetre inferiors 30 μm. A continuació vénen les partícules 

respirables, de diàmetre inferior a 10 μm, i els fums negres, de diàmetre inferior a 1 

μm. L’origen de partícules en suspensió pot ser molt divers. 

La PM10 analitzada aquí presenta nivells elevats i per sobre els valor límit l’any 2007 

en el cas de Lleida. Les causes tant poden atribuir-se a l’increment del transport com a 

una elevada activitat agrícola en la zona. Les principals fonts d’aquest tipus de 

partícules són el trànsit i la resuspensió de partícules presents en el sòl. En aquest 

últim cas hi intervenen fenòmens naturals, com ara els relacionats amb el clima. Així, 

la concentració de partícules en suspensió és més elevada a l’Europa meridional que a 

l’Europa septentrional, a causa del clima més àrid, els aerosols marins i les 

característiques del terreny. 

• Ozó 
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A diferència d’altres contaminants, l’ozó és un contaminant secundari, és a dir, que es 

produeix a l’atmosfera a partir d’altres precursors prèviament emesos per una font, ja 

sigui natural o d’origen antròpic. Els principals precursors de l’ozó són els òxids de 

nitrogen (NOx) i els compostos orgànics volàtils (COV). En l’àmbit d’estudi aquest 

component es manté estable i per sota dels límits permesos. 

• Monòxid de carboni (CO) 

Es tracta d’un gas incolor i inodor que és tòxic a altes concentracions i exposicions 

curtes de temps. Les principals fonts de monòxid són: els vehicles (principalment de 

benzina), les centrals tèrmiques, la combustió de carburants líquids o sòlids, 

incineradores, cremes agrícoles, refineries, cimenteres i fàbriques de ceràmica i vidre. 

En l’àmbit d’estudi s’ha mantingut estable en els últims anys i per sota dels nivells límit 

permesos. 

3.5 Soroll 

3.5.1 Naturalesa i caracterització del soroll 

3.5.1.1 Definició de soroll 

El soroll es defineix com un so molest i intempestiu que pot produir efectes fisiològics i 

psicològics no desitjats en una persona o grup. 

El so, des d’un punt de vista físic, és una alteració del medi que té el seu origen en les 

vibracions mecàniques de la matèria, de manera que una font sonora és un sòlid en 

vibració que arrossega les partícules d’aire –o del medi elàstic on es trobi- amb què 

està en contacte, donant lloc a depressions i sobrepressions que es propaguen amb 

moviment ondulatori i en totes les direccions del focus. 

En aquest apartat es tracta el soroll com una sensació auditiva lligada a l’existència 

d’un receptor. Així doncs, la magnitud percebuda de so per un receptor rep el nom de 

sonoritat i es defineix com una caracterització subjectiva del so, que representa la 

sensació sonora produïda per aquest en un oient. Això depèn, fonamentalment, de la 

intensitat i de la freqüència del so i, per tant, es pot calcular a partir d’amidaments 

físics. 

3.5.2 Mesura de soroll 

Els perfils de pressió acústica es mesuren en decibels (dB): 

1 dB = nivell de pressió acústica d’un so, Pressió acústica d’un so de referència. 
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L’oïda humana té un comportament diferent davant un determinat nivell de pressió 

sonora, segons l’espectre de freqüències del so, de manera que un soroll és més 

molest com més gran és el seu component d’altes freqüències. Per tal de tenir en 

compte aquest comportament, s’utilitza la mesura en dB(A), que correspon a les 

mesures de soroll obtingudes aplicant l’escala A de ponderació (atenua les freqüències 

per sota dels 1.000 Hz), que és la més semblant al comportament de l’oïda humana. El 

paràmetre acústic que s’utilitza per mesurar el nivell sonor és el nivell de pressió 

acústica equivalent o contingut energètic equivalent: Leq. Aquest descriu el nivell de so 

i valora la molèstia d’una font sorollosa i es defineix com el nivell de pressió sonora 

contínua que té el mateix contingut energètic que el soroll real, fluctuant, en el mateix 

període de temps. 

Segons l’OCDE, el límit superior de tolerància o acceptabilitat per al soroll ambiental 

es fixa en 65 dB(A) de nivell sonor (Leq). Actualment està vigent a Catalunya el Decret 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 de 28 

de juny de Protecció contra la contaminació acústica. Aquest reglament incorpora 

diferents aspectes del Real Decreto 1367/2007 que desenvolupa la Ley 37/2003, del 

Ruido. A continuació s’exposen quines són les zones de sensibilitat acústica segons 

aquesta legislació vigent: 

 

Taula 18.3 Índexs d’immissió de soroll segons la Llei 16/2002 i el Decret 176/2009. 

Així mateix, per a la determinació dels nivells d’emissió de soroll de les infraestructures 

els valor límit d’immissió són els següents: 
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Taula 18.4 Valors límit d’immissió per a les diferents zones de sensibilitat acústica 

 

3.5.3 Escala de soroll 

Quant al trànsit de vehicles i, de forma general, el nivell de soroll produït per una 

infraestructura viària depèn de: 

• Volum de trànsit 

• Velocitat de vehicles 

• Proporció de vehicles lleugers i pesats 

• Tipus de calçada (formigó, asfalt, etc.) i el seu estat de conservació 

• Trànsit per zones que impliquen canvis bruscos de velocitat i potència: 

semàfors, pujades i interseccions. 



Projecte Constructiu Bàsic                                    Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                         Annex 18. Estudi d’impacte ambiental                                                                               

 

24 

 

3.5.4 Condicionants que afecten la propagació del soroll 

• Tipus de font sonora 

El soroll produït pels vehicles automòbils procedeix principalment de: 

o Motor i transmissions 

o La fricció causada pel contacte del vehicle amb el terreny i l’aire En el primer cas, 

els nivells de soroll augmenten amb la velocitat del vehicle i són dominants fins als 60-

80 km/h. Per damunt d’aquesta velocitat, el soroll produït pel fregament dels 

pneumàtics amb el sòl supera el del motor. 

En el cas objecte d’estudi, el nou vial es planteja per velocitats màximes aproximades 

de 70 km/h, de manera que la major part del soroll emès serà atribuïble al produït per 

la mateixa mecànica dels vehicles.  

• Distribució de la font en l’espai 

Des del punt de vista del receptor, el principal problema és plantejar el nivell sonor que 

s’assoleix en un punt (zona receptora) situat a una certa distància de la font de soroll. 

El trànsit rodat representa una font de tipus lineal i fluctuant, no concentrada en un sol 

punt. A mesura que augmenta la distància a la font, el nivell d’intensitat sonora 

disminueix. Això és causat per diversos fenòmens: 

 Fonamentalment, al caràcter divergent de les ones sonores radiades des de la font, 

que afavoreix una reducció a causa de la dispersió de l’energia en l’espai.  

 En segon lloc, a l’atenuació del so en l’aire a causa, d’una banda, de la conductivitat 

tèrmica de l’aire, l’absorció d’energia de les molècules i viscositat i, d’altra banda, a la 

humitat de l’aire (els nivells de soroll són més elevats si la humitat relativa de l’aire és 

elevada). 

• Topografia 

L’existència d’obstacles en el camí de propagació de les ones sonores provoca 

fenòmens de reflexió i d’absorció, actuant com a barreres per al soroll. Actuen com a 

tal el relleu de la zona, les tanques, murs, barreres vegetals, etc. Un altre fenomen que 

cal considerar és la reflexió i absorció en el sòl, que és variable segons el tipus de sòl i 

la seva cobertura vegetal. Així, el grau d’absorció augmenta en terrenys més porosos. 

• Condicions atmosfèriques 

Les condicions atmosfèriques incideixen de forma important en la propagació del 

soroll, ja que produeixen fenòmens de reflexió i formació d’ombres per les variacions 

de vent i temperatura. La velocitat del so en l’aire varia en funció de la temperatura i de 

la velocitat del vent. A causa del complex comportament de l’atmosfera, la seva 
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heterogeneïtat i inestabilitat, la propagació del soroll resulta difícil d’analitzar, 

especialment en episodis d’inversió tèrmica i de vents. 

3.5.5 Anàlisi fònica de l’estat actual 

En l’actualitat, l’àmbit d’estudi presenta unes característiques fòniques pròpies d’un 

ambient rural proper a una infraestructura viària amb una IMD reduïda. Per tant, 

d’entrada es tractarà d’un indret amb uns nivells acústics moderats, d’entre els 50 i els 

65 dB, havent-hi fins i tot zones amb nivells inferiors als 50 dB en aquells punts més 

allunyats de les carreters actuals. 

En aplicació al que s’estableix en el document anteriorment citat de “Mesures per a la 

coordinació de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica amb les 

previsions del Real Decreto 1367/2007 de desenvolupament de la Ley 37/2003 del 

ruido”, amb la construcció de la nova carretera, els espais per allà on transcorri 

aquesta seran considerats zones de soroll. Són zones de soroll aquelles parts del 

territori afectades per la presència d’infraestructures de transport viari, ferroviari, 

portuari i aeri. Aquests comprenen l’espai de territori a l’entorn del focus emissor, en 

aquest cas, la nova variant. Com diu el citat document: “En el territori inclòs en la zona 

de soroll els valors dels índexs d’immissió podran superar els objectius de qualitat 

acústica aplicables a les corresponents zones de sensibilitat acústica”. 

3.6 Geologia i geomorfologia 

El principal objecte de l’estudi geològic en un Estudi d’Impacte Ambiental és donar a 

conèixer la naturalesa i característiques dels materials i la morfologia, amb la finalitat 

d’establir una aproximació a les característiques geològiques de la zona i posar de 

manifest l’existència de formes, estructures i materials que resultin d’interès, ja sigui 

pels seus valors geològics intrínsecs, la seva vulnerabilitat o la seva raresa. 

3.6.1 Marc geològic 

A nivell general, la zona d’estudi queda enclavada entre els primers altiplans de la 

plataforma de la Segarra, els quals representen el límit sud-est de la Depressió Central 

Catalana, i els contraforts septentrionals de la Serralada Prelitoral, representada aquí 

per les muntanyes de Prades. 
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3.6.2 Geomorfologia 

A nivell més macroscòpic, el relleu de la zona d’estudi queda bàsicament definit per la 

serra del Tallat, que s’estén d’est a oest, amb el seu punt culminant al Tossal de 

Comalats, de 869 m. Per sobre d’aquesta carena es troba l’altiplà on es localitzen les 

poblacions de Belltall, Conesa, Passanant, entre d’altres, i que formen part de 

l’anomenada Baixa Segarra. És un altiplà amb alçades d’entre els 800 i 500 m. Aquest 

presenta un relleu ondulat i solcat per diversos cursos fluvials que en l’eix nord-sud es 

dirigeixen al riu Corb. Pel que fa als espais al sud de la serra del Tallat, aquests 

presenten un relleu més suau. Les cotes del terreny van des dels 300 metres i escaig 

de Montblanc, als 500 m del Sarral. Algunes de les poblacions que es troben en 

aquesta àrea són el Sarral, Solivella, Rocafort de Queralt, Montblanc, i d’altres. A 

escala més local de l’àmbit de les alternatives, el poble de Belltall es troba dalt una 

carena, flanquejada a banda i banda per vessants amb pendents entre moderats i 

forts. Aquests pendents són visiblement més importants en el vessant de llevant, 

mentre que en el vessant de ponent són més suaus. Per altra banda, el vessant de 

ponent presenta diverses fondalades, que s’allarguen en l’eix est-oest i menen totes 

elles a la riera de Maldanell. Això fa que el recorregut per aquest vessant impliqui el 

creuament transversal diverses fondalades o “vaguades”. 

 

Figura 18.3. Vista de les terrasses de conreu de Belltall  
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3.6.3 Tectònica 

En la Conca de Barberà, la sedimentació al·luvial del Priabonià superior (Ecocè) va 

estar condicionada per l’aixecament d’un bloc en un sector que fins llavors no havia 

estat afectat per una deformació remarcable. Aquest aixecament va condicionar el 

desenvolupament d’un sistema al·luvial inicialment progradant i posteriorment 

retrogradant. Les zones al·luvials conglomeràtiques proximals afloren en la serra de 

Montclar, on són afectades per una discordança progressiva. Aquests conglomerats 

són de clastos predominantment calcaris i passen lateralment a successions 

lutíticoarenoses i lutítiques característiques de zones al·luvials distals i marginals. Les 

successions lutítiques són predominantment roges i tenen intercalacions de guix, 

pertanyen a la part superior de la formació de Montblanc i afloren als voltants 

d’aquesta població. 

3.6.4 Descripció dels materials 

En l’àmbit d’estudi es troben materials pertanyents bàsicament a tres èpoques 

geològiques. Per una banda, hi ha els materials de l’ologocè, de la qual són la major 

part dels materials. Es tracta d’alternances i combinacions de gresos, lutites, argiles 

vermelles, margues i calcàries micrítiques. Aquests són els materials que es troben en 

superfície al llarg de la major part del traçat de les alternatives. Per altra banda, en els 

llits de rieres i torrents es localitzen materials mes moderns, de l’holocè, integrats per 

graves i còdols. Per últim, hi ha els materials del pliocè, ubicats en els punts 

culminants i superficials de turons i altiplans. 

3.6.5 Espais d’interès geològic 

El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya estableix 

un seguit d’àrees geogràfiques (geòtops) que, per les seves característiques 

geològiques i/o paisatgístiques, tenen un cert interès. En l’àmbit d’estudi es localitzen 

diferents espais d’aquestes característiques que han estat inventariats. A continuació  

s descriuen breument aquestes àrees: 

La pedrera del Sarral (205) 

Aquesta àrea d’interès geològic té la peculiaritat de presentar diferents aspectes 

rellevants. En primer lloc, a causa de les excel·lents lents condicions d’aflorament dels 

nivells de la pedrera de Sarral, aquest geòtop es converteix en un indret ideal per a 

l’estudi de processos, ambient, fàcies i roques sedimentàries d’origen lacustre i fluvioal 

·luvial. Per altra banda, també és especialment interessant pel que fa als jaciments 

paleontològics. En aquest sentit, presenta una bona representació de macròfits, o 
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sigui, plantes superiors, en un excel·lent grau de conservació. Cal destacar la vessant 

pedagògica de la pedrera de Sarral, on són habituals les visites de diversos instituts 

d’educació secundària de diferents localitats de les províncies de Tarragona, Lleida i 

també Barcelona. 

Roques volcàniques de la serra de Miramar (359) 

La serra de Miramar és una de les àrees de les Serralades Costaneres catalanes on el 

Paleozoic no és granític. La sèrie representada, que abraça des del Silurià inferior al 

Carbonífer inferior, tampoc va estar gairebé plegada durant l’orogènia herciniana. Així 

doncs, els materials no han sofert efectes significatius de metamorfisme de contacte i 

presenten escassa complexitat tectònica. D’altra banda, a la serra de Miramar, 

juntament amb l’àrea del Priorat i Prades, és on hi ha les majors extensions de 

Carbonífer del sud de Catalunya. 

Modelat granític de la vall de Castellfollit 

La vall de Castellfollit és una extraordinària fondalada drenada de sud a nord per un 

torrent que solca els terrenys granítics de la vora nord de la serra de Prades. El bosc 

de Poblet és un bon indicador de l’existència d’una important i generalitzada alteració 

de les roques granítiques, concretament de les granodiorites que constitueixen el 

substrat rocós d’una bona part d’aquesta zona. 

Totes elles es troben fora de l’àmbit de les alternatives en estudi. 

3.7 Hidrologia 

3.7.1 Generalitats 

L’àmbit d’estudi es localitza a cavall de les conques del Segre (conca de l’Ebre) i del 

Francolí, la qual desemboca directament al mar. És precisament la serra del Tallat 

l’element orogràfic que fa de límit entre ambdues conques. D’aquesta manera, des de 

la serra del Tallat cap al nord, les rieres i torrents menen cap al riu Corb, el qual 

s’uneix al Segre, a Lleida; mentre que de la serra del Tallat cap al sud, els cursos 

fluvials menen cap al riu d’Anguera i d’aquí al Francolí, el qual desemboca directament 

a la mar Mediterrània, a l’alçada de Tarragona. 

Tot seguit es descriuen breument quins són els principals cursos fluvials de l’àrea: 

Hidrologia superficial 
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3.7.1.1 Conca del Segre 

Els principals cursos fluvials que drenen el vessant nord de la serra del Tallat en 

aquest sector són la riera de Maldanell, el Torrent del Boixeró i el riu Seniol. Tots ells 

recullen les aigües de diversos barrancs procedents de les estivacions meridionals de 

la serra del Tallat. Al seu final desemboquen en el riu Corb, curs fluvial permanent que 

drena una extensa àrea (la vall del riu Corb) fins a la confluència amb el riu Segre a 

Vilanova de la Barca (Segrià), després d’obrir-se pas per la plana d’Urgell.  

El riu Corb 

Neix als entorns de Llorac (Baixa Segarra) i segueix un traçat d’est a oest passant per 

diferents poblacions; Albió, Vallfogona de Riucorb, Guimerà, Ciutadilla, Rocafort de 

Vallbona, St. Martí de Maldà, Maldà. A partir d’aquesta població el curs gira cap al 

nord passant per Preixana i després per Bellpuig d’Urgell, punt on pren direcció 

nordoest fins a desembocar al Segre en la confluència d’aquest amb la Noguera 

Ribagorçana, per sobre la ciutat de Lleida. 

3.7.1.2 Conca del Francolí 

Els cursos fluvials de l’àmbit d’estudi que pertanyen a la conca del Francolí neixen en 

dos principals elements orogràfics. Per una banda, les estivacions meridionals de la 

serra del Tallat. I per l’altra, els vessants de ponent de la serra de Comaverd. Es tracta 

d’un conjunt de barrancs i rases que menen als principals cursos fluvials d’aquest 

sector de la conca. Aquests cursos són el riu de Vallverd i el riu d’Anguera. Aquests 

mateixos rius, al seu torn, són tributaris del riu Francolí, els quals s’uneixen aigües 

avall de la població de Montblanc.  

El riu Francolí. 

Neix a les muntanyes de Prades i desemboca a la Mediterrània, al terme municipal de 

Tarragona. El seu règim és el propi d’altres rius mediterranis i, per tant, presenta un 

cabal molt irregular. La conca del Francolí abasta bona part de la comarca de la Conca 

de Barberà, la meitat de l’Alt Camp i la part central del Tarragonès. Bona part de les 

seves aigües provenen del massís de les muntanyes de Prades. 

3.7.1.3 Inundabilitat 

Els traçats en estudi no creuen cap curs fluvial mínimament rellevant, és dir, tots els 

creuaments són de drenatges, sense làmina d’aigua que neixen en les immediacions 

de Belltall. S’ha de recordar que Belltall es troba dalt una carena. 
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3.7.1.4 Punts d’aigua d’origen antròpic 

Els principals punts d’aigua d’origen antròpic en la zona d’estudi estan representats 

per alguns dels recs que recorren el territori. També per les diverses basses que es 

troben disseminades per les planes agrícoles. En general, però, no són gaire 

nombrosos ja que es tracta d’un entorn de secà. 

3.7.2 Hidrologia subterrània 

La massa d’aigua subterrània més propera a l’àmbit d’estudi és la corresponent a la de 

Prades-Alt Francolí amb codi 27, que correspon a les unitats hidrogeogràfiques 208, 

210 i 310. Aquesta es descriu breument a continuació.  

3.7.2.1 Massa d’aigua Prades-Alt Francolí. 

Aqüifers 

Aquesta massa d’aigua està integrada per un conjunt d’aqüífers lliures, i d’acord amb 

la informació extreta de l’IMPRESS presenta una vulnerabilitat global considerada 

moderada, tant pel que fa a la l’impacte potencial del seu estat químic com pel que fa a 

l’impacte potencial dels seus nivells quantitatius. En referència al seu estat químic, cal 

destacar que presenta uns valors alts de sulfats, fins a 1546 mg/l (però compatibles 

amb valors de referència) i unes concentracions puntualment elevades de nitrats 

amoni i també de conductivitats. 

És de destacar que aquesta és una massa d’aigua protegida per abastament, de la 

qual s’extreuen anualment 1,5 Hm3 pel consum humà.  

Fonts 

Pel que fa a les fonts, cal destacar l’existència de nombroses fonts a les faldes, 

sobretot en els vessants meridionals de la serra del Tallat. Així hi ha: 

 La Font del Gravat 

 La Font del Gallet 

 La Font d’en Cots 

 La Font dels Sants Metges 

 La Font d’Ollers 

 La Font de la Magnèsia 

 Etc. 

3.8 Sòls 
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3.8.1 Descripció general 

La formació dels sòls depèn bàsicament de tres factors: del material originari, del 

règim d’humitat i de la temperatura. També hi intervenen altres factors com el relleu, 

l’orientació, la proximitat de cursos d’aigua o la vegetació existent.  

Quant al clima, és un dels principals factors en la formació de sòls; d’aquest en 

depenen l’acció de l’aigua i la temperatura als sòls. Aquests factors condicionen 

directament el tipus i la velocitat d’alteració dels minerals, i indirectament en 

condiciona la fauna i flora, la descomposició de la matèria orgànica i les migracions del 

material al sòl. D’acord amb les variacions de temperatura, la Soil Taxonomy System 

ha definit deu règims diferents. L’entorn de l’àrea d’estudi correspon al règim mèsic 

propi de la Catalunya Central i Prepirineus. La mitjana anual de les temperatures a 50 

cm de profunditat es caracteritza per presentar temperatures entre els 8ºC i els 15ºC. I 

la diferència entre la mitjana de l’estiu i la mitjana de l’hivern és més gran de 6ºC. Pel 

que fa al règim d’humitat, aquest es caracteritza per tenir un règim xèric. Aquest règim 

és característic dels sòls mediterranis i es defineix per un contrast estacional molt 

acusat entre una època seca-càlida i una d’humida. En aquests sòls l’alteració dels 

minerals és incompleta. 

Segons el mapa de sòls d’Europa publicat per la CEE al 1985 d’acord amb els criteris 

de classificació de la FAO-UNESCO, a la zona objecte d’estudi es poden identificar 

regosòls calcaris. Tanmateix, sobre el terreny exacte on s’han d’implantar les 

alternatives en estudi, el sòl ha estat molt alterat per obres anteriors, activitats 

agrícoles, etc., i en molts dels casos el que es troba és un terreny remogut fruit 

d’aquestes activitats, bàsicament agrícoles. Per últim, en referència a l’existència de 

punts potencialment contaminats, cal fer esment en què la zona de Passanant és un 

dels municipis que es troba dins la zona 6 de contaminació per nitrats d’acord amb el 

Decret 479/2004. 

3.9 Vegetació 

3.9.1 Generalitats 

La divisió fisiogràfica a la qual pertany l’àmbit d’estudi és l’anomenat terreny Auso- 

Segàrric. És el propi dels altiplans i conques del centre de Catalunya, de la plana de 

Vic a la Segarra i Conca de Barberà. Presenta un clima, en general, mediterrani o 

submediterrani de tendència continental. (Bolòs, O., 1990). 

La vegetació de l’àmbit d’estudi ve determinada per: 
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 Pel clima mediterrani local caracteritzat per una pluviometria propera als 600 

mm anuals. 

 Per la naturalesa dels sòls, els quals tenen un fort component calcari. 

 Per l’orografia ondulada amb fondalades profundes per on transcorren els 

torrents i on es creen unes condicions de llum i humitat especials. 

 I per la forta implantació dels usos agrícoles de secà en aquest territori. 

A continuació es descriuen les principals unitats de vegetació presents a l’àmbit 

d’estudi, així com aquelles que, tot i estar fora d’aquest, representen una àrea 

d’influència sobre ell. 

3.9.2 Descripció de les unitats 

3.9.2.1 Boscos illa 

La vegetació natural de l’àrea és bàsicament representada per taques forestals 

arbrades i dominades pel pi blanc (Pinus halepensis). Aquest és sovint acompanyat 

per diverses espècies, tant de caràcter més continental, com ara la pinassa (Pinus 

nigra), com de caràcter més mediterrani, com ara l’alzina (Quercus ilex). A continuació 

es descriuen les diverses tipologies d’aquestes formacions en l’àmbit d’estudi, encara 

que en els plànols de vegetació s’han agrupat totes elles sota la simbologia “Pinedes 

de ‘Pinus halepensis’ amb altres espècies forestals.” 

Pinedes de pi blanc amb sotabosc de matollar mediterrani. 

Les pinedes que es troben en indrets més a la solana presenten un marcat perfil 

mediterrani. En aquestes l’arbre dominant i gairebé únic és el pi blanc acompanyat en 

el sotabosc per les espècies pròpies de les brolles calcícoles (vegeu descripció de les 

brolles). Aquesta formació vegetal és la que conforma l’hàbitat d’interès comunitari de 

les pinedes mediterrànies 9540. 

Boscos mixtos d’alzina i roure 

En les fondalades dels espais no conreats, sovint als fons dels barrancs i torrents es 

donen les condicions d’humitat propícies per a l’existència de boscos mixtos d'alzina 

(Quercus ilex) i roure (Quercus faginea, Q. x cerrioides, Q. pubescens). Val a dir que 

algunes d’aquestes formacions tenen les característiques pròpies de l’hàbitat d’interès 

comunitari no prioritari de les rouredes de roure valencià (Quercus faginea) i roure 

africà (Quercus canariensis) (9240), i també de l’hàbitat d’interès comunitari de l’alzinar 

(9340). 

Bosc mixt de roure valencià i pinassa 
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En les zones no concreades, sovint amb un cert pendent i preferentment a les 

obagues es troben claps de bosc. Aquests estan integrats per una mixtura de roure 

valencià (Quercus faginea), pi blanc (Pinus halepensis), pinassa (Pinus nigra subesp 

salzmanni) i/o pi roig (Pinus sylvestris). 

3.9.2.2 Matollars diversos 

Bardisses 

En aquesta unitat de vegetació s’inclouen bàsicament aquells marges entre camps 

dominats per l’esbarzer (Rubus ulmifolius). 

Brolles de romaní  

En molts dels vessants assoleiats es detecten les bolles calcícoles de la terra baixa. Hi 

dominen les espècies com el romaní (Rosmarinus officinalis), la farigola (Thymus 

vulgaris), la foixarda (Globularia alypum), la bufalaga (Thymelaea tinctoria), etc. 

Llistonars i Fenessars 

Els llistonars (prats secs de Brachypodium retusum) i prats terofítics calcícoles, de 

terra baixa, i els fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia 

serrata, Galium lucidum (espunyidella blanca) xeromesòfils, propis de sòls profunds de 

terra baixa. Se’n detecten alguns claps fora de l’àmbit de les alternatives. 

Joncedes i timonedes 

Aquestes formacions tant es troben al sotabosc de boscos esclarissats de la zona com 

en indrets on l’estrat arbori és inexistent. Aquestes joncedes i prats estan dominades 

per la jonça (Aphyllanthes monspeliensis) i també per espècies pròpies de la timoneda. 

Totes elles amb un marcat caràcter calcícola. Són pròpies de la muntanya mitjana poc 

plujosa i de terra baixa. 

3.9.2.3 Vegetació de ribera 

Canyissars 

A l’àmbit d’estudi els canyissars es troben associats a petites zones baixes properes a 

torrents i barrancs, també associades a canals i sèquies. 

Aquesta comunitat és especialment important en zones on l’aigua queda parcialment 

estancada i forma petits rabejos. En aquest tipus d’àrea es desenvolupa plenament 

aquesta comunitat. 

Bosc de ribera 

En alguns sectors dels rius amb més cabal es detecten taques de bosc de ribera 

integrades per salzes (Salix sp.), pollancres (Populus nigra) i algun àlber (Populus 
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alba). Es troben retalls d’aquesta formació en el riu d’Anguera (al seu pas pel municipi 

del Sarral). Tots ells lluny de l’àmbit de les alternatives en estudi. 

Canyars 

En vores d’aigua, en alguns punts els canyissars han estat substituïts per canyars. 

També als marges dels camps es pot trobar aquesta formació monoespecífica 

d’Arundo donax.  

Cap d’aquestes comunitats de ribera es localitza en l’àmbit de les alternatives. 

3.9.3 Hàbitats d’interès presents a l’àmbit d’estudi 

Existència d’hàbitats naturals d’interès comunitari per a la conservació dels quals es 

requereix designar Zones Especials de Conservació (Annex I de la Directiva 

92/43/CEE). 

A la zona objecte d’estudi s’han detectat diversos hàbitats d’interès comunitari no 

prioritari, que es descriuen a continuació: 

 

Taula 18.5 Hàbits d’interès comunitari identificats 

 

Per altra banda, s’han detectat els hàbitats d’interès comunitari prioritaris següents: 
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 Prats mediterranis rics en anuals (Thero-Brachypodietalia) (6220). Es localitza una 

àrea d’aquestes característiques a uns 3 km a l’oest de Belltall i, per tant, fora de 

l’àmbit de les alternatives. 

3.9.4 Risc d’incendi forestal 

3.9.4.1 Introducció 

L’àmbit d’estudi es troba en una zona que presenta unes característiques climàtiques 

que fan que allà on existeix vegetació natural els risc d’incendi sigui elevat. Una altra 

cosa és que la major part de la superfície de l’àmbit sigui superfície agrària i, per tant, 

amb un risc d’incendi baix (sempre que els camps de secà s’hagin llaurat després de 

ser segats). Aquest fet queda palès en els mapes de combustibilitat i inflamabilitat 

elaborats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya. Paral·lelament, aquests municipis dels quals formen part aquestes forests 

es troben dins les àrees en les quals s’han d’extremar les actuacions durant les 

èpoques entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tal com s’indica al Decret 64/1995, de 

7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

3.9.4.2 Mapes de combustibilitat i inflamabilitat 

La necessitat d’incloure en l’avaluació les mesures preventives d’incendis és 

d’obligatori compliment segons s’estableix en el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel 

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en àrees d’influència de 

carreteres (DOGC 2656, de 9 de juny de 1998). Es determina el risc que suposa la 

nova infraestructura projectada que depèn de les seves característiques i del medi on 

s’instal·la. El decret estableix que s’han d’incloure factors que cal tenir en compte en 

les avaluacions d’impactes ambientals en la construcció de noves infraestructures, 

referents a mapes de combustibilitat, continuïtat de la massa forestal, graus 

d’inflamabilitat de la vegetació i anàlisi dels incendis produïts a la zona que travessa la 

nova via de comunicació. 

L’objecte del decret estableix mesures de protecció contra incendis forestals durant el 

període entre el 15 de març i el 15 d’octubre de cada any, a les àrees d’influència o 

franja de cinc-cents metres que envolta les carreteres, les autovies i les autopistes de 

Catalunya, i que transcorren per terrenys forestals. 

Els terrenys forestals són principalment: 

I. Els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes. 

II. Els erms situats als límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció 
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d’aquests. 

III. Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a la forestació o la 

reforestació. 

En el cas objecte d’estudi, les àrees amb vegetació natural integrades per prats, 

matollars i boscos mediterranis, susceptibles de patir incendis forestals, es troben 

relegades a les zones no cultivades. Això fa que en molts casos es tracti d’indrets de 

moderat o fort pendent. Aquest és el cas dels vessants meridionals de la serra del 

Tallat, i dels diferents vessants, ja siguin obagues o ja siguin solanes que cobreixen els 

turons que envolten Belltall. També és el cas de les fondalades de barrancs i torrents 

que creuen la regió. 

En el present estudi s’han elaborat dos mapes referents a l’avaluació del risc d’incendi 

forestal d’acord amb les directrius fixades pel Departament de Medi ambient i 

Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquests són el mapa de combustibilitat i el 

mapa de inflamabilitat. S’han creat basant-se en la informació recollida al camp, que 

també s’ha utilitzat per establir els usos i vegetació actual de la zona d’estudi. 

A continuació es descriuen les característiques bàsiques de cadascun dels dos mapes:  

 

Combustibilitat 

Fa referència a la facilitat amb la qual un foc progressa i s’entén, i està relacionat amb 

l’estructura de la vegetació. 

El Servei d’Agents Rurals i de Prevenció d’Incendis Forestals utilitzen la clau de 

models de combustibilitat que s’exposa a continuació:  

Descripció dels models de combustibilitat: 
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Taula 18.6 Models de combustibilitat 
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A partir d’aquests criteris establerts i partint del mapa de vegetació elaborat en el 

present estudi d’impacte, s’assigna a cada unitat de vegetació un model de 

combustibilitat, obtenint així el mapa de combustibilitat. En aquest cas les àrees amb 

un major risc representades pels models de combustibilitat 2, 4 i 6 corresponen a 

zones de matollar i bosc de pi on la propagació del foc pot ser molt ràpida i per tant els 

incendis produïts poden comportar un elevat risc i més si tenim en compte l’existència 

d’importants àrees residencials en les proximitats. 

Inflamabilitat 

La inflamabilitat (anomenada també ignitabilitat segons els diferents autors) valora la 

facilitat amb què s’inicia un incendi i, per tant, estudia el foc a una escala de detall, 

mentre que la combustibilitat l’estudia a una escala més general. 

El punt d’inflamació d’un combustible és la temperatura a partir de la qual el material 

és capaç d’emetre gasos que formin una flama en posar-se en contacte amb una font 

tèrmica pilot. Si aquesta flama s’estén pel combustible, aquest combustiona per 

inflamació. Es tracta, doncs, d’una de les formes d’originar-se el foc. La inflamabilitat 

ve condicionada per:  

1) La humitat de la planta 

2) La quantitat i naturalesa dels gasos volàtils 

3) La superfície o contorn vegetal 

La inflamabilitat específica es mesura des de dos punts de vista: a) el temps d’espera 

fins a l’aparició de la flama (temps d’inflamació) davant d’un focus de calor constant i, 

b) percentatge d’assajos positius. 

Segons el valor de les dues variables anteriors es classifiquen les espècies en quatre 

categories: 

1) Espècies inflamables tot l’any. 

2) Espècies altament inflamables durant l’estiu 

3) Espècies moderadament inflamables 

4) Espècies poc inflamables 

D’aquests quatre grups, els dos primers s’agrupen sota el nom d’espècies molt 

inflamables perquè es tracta de fer un mapa d’inflamabilitat durant l’època d’eixut més 

acusat: l’estiu. A partir d’aquesta informació inicial es defineixen els 10 models 

d’inflamabilitat segons dos criteris (vegeu taula): 
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Taula 18.7 Models de d’inflamabilitat 

 

Els models d’inflamabilitat més detectats en aquesta àrea son els 7, 8 i el 9. Són 

models que presenten una elevada inflamabilitat, pròpia dels matollars mediterranis en 

període estival. Corresponen sobretot a les pinedes de pi blanc amb sotabosc de 

brolles calcícoles i a les brolles. 

En resum, l’àmbit d’estudi presenta unes àrees forestals que presenten uns models de 

combustibilitat moderats en quan a la intensitat d’algun hipotètic incendi. Això és degut 

sobretot a que la càrrega no és molt gran. Pel què fa a la inflamabilitat, aquesta és 

elevada ja que la vegetació és integrada en bona part per espècies tipus 1 i 2, que son 

espècies inflamables tot l’any i espècies altament inflamables durant l’estiu. 



Projecte Constructiu Bàsic                                    Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                         Annex 18. Estudi d’impacte ambiental                                                                               

 

41 

 

 

 

Figura 18.4. Vessant est de la carena de Belltall on es pot observar la distribució de les 
taques de vegetació natural. 

3.10 Fauna 

3.10.1 Hàbitats faunístics 

Els diferents ambients o hàbitats faunístics de l’àmbit d’estudi són, en primer lloc, els 

espais oberts constituïts bàsicament pels cultius de secà, ja siguin herbacis o 

llenyosos, en segon lloc, els ambients forestals dominats en la seva majoria per les 

inedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb diferents graus de mixtura i maduresa. En 

tercer lloc, els ambients urbans i periurbans representats per les poblacions de l’àmbit 

d’estudi de caire eminentment rural. En quart lloc hi ha els ambients fluvials amb un 

elevat interès faunístic sobretot pel què fa al Riu d’Anguera i representats per aquest 

riu així com els nombrosos barrancs i rases presents en aqueta àrea. A continuació es  

fa una descripció de cadascun d’aquests hàbitats, així com se citen algunes de les 

espècies més representatives de cadascun d’ells. Seguidament es presenta una taula-

inventari, més exhaustiva, amb la major part de les espècies de fauna vertebrada 

presents en l’àmbit d’estudi. 
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a) Les àrees obertes dels cultius de secà. 

Els cultius extensius de scà, ja siguin llenyosos com herbacis, es troben representats 

en tot l’àmbit d’estudi i signifiquen la major part de la superfície d’aquest àmbit. En 

aquests ambients si troba una àmplia gama d’espècies. Moltes d’elles desenvolupen 

tot el seu cicle biològic en aquests àrees, mentre que d’altres les utilitzen només per 

alimentar-se. Dins el grup dels mamífers s’hi pot trobar carnívors de caire generalista 

com el toixó (Meles meles), la guineu (Vulpes vulpes), també l’eriçó comú (Erinaceus 

vulgaris), la mustela (Mustela nivalis) que sovint troba el refugi entre les pedres dels 

murs de pedra seca dels marges…etc. Dins les aus el grup és més nodrit. Així s’hi 

troben una àmplia gama de fringíl·lids, tant hivernants com nidificants. Alguns d’ells 

son el pinsà comú (Fringilla coelebs), el gratapalles (Emberiza cirlus), el cruixidell 

(Emberiza calandra) etc…, també son habituals rapinyaires que exploten tròficament 

aquestes àrees. És el cas del xoriguer comú (Falco tinnunculus), l’aligot (Butoe buteo), 

el mussol comú (Athene noctuna) entre d’altres. Respecte als rèptils i amfibis en els 

ambients rurals s’hi poden trobar espècies pròpies dels ambients rupícoles que troben 

refugi aquí en les parets de pedra seca, és el cas per exemple de la sargantana 

comuna (Podarcis hispanica), el llangardaix (Lacerta lepida)…etc. 

b) Les àrees forestals. 

Aquestes estan integrades per les masses forestals, sobretot de pi blanc però també 

de roure valencià, pinassa, rajolet i alzina. S’inclouen també les zones de matollar. A 

nivell general les masses forestals més destacades es troben en els turons que 

conformen la serra de Vallverd i la serra del Tallat. 

Aquest boscos, com ja s’ha comentat en l’apartat de vegetació, són dominats 

bàsicament per les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) i secundàriament per la 

pinassa (Pinus nigra), el rajolet (Pinus sylvestris), el roure valencià (Quercus faginea) 

entre d’altres. 

Els mamífers que s’hi poden trobar són els més típics d’un bosc mediterrani, com 

l’esquirol (Sciurus vulgaris), la rata cellarda (Eliomys quercinus), el senglar (Sus 

scrofa), micromamífers com el ratolí de bosc mediterrani (Apodemus sylvaticus) i 

carnívors com la geneta (Genetta genetta), la mustela (Mustela nivalis) i la fagina 

(Martes foina), entre d’altres. 

Dins les aus s’han detectat diferents espècies de parids com la mallerenga carbonera 

(Parus major), la mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus), la mallerenga 

emplomallada (Parus cristatus), els pícids com el picot verd (Picus viridis) i 

esporàdicament el picot garser gros (Dendrocopos major), túrdids dels quals el més 

representatiu és la merla (Turdus merula). També molts altres ocells de petita mida 
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com el mosquiter (Phylloscopus bonelli), el raspinell comú (Certhia brachydactyla), o el 

bruel (Regulus ignicapillus), entre molts d’altres. De les aus rapinyaires destaquen 

l’astor (Accipiter gentilis), l’esparver (Accipiter nisus), l’aligot (Buteo buteo) i el gamarús 

(Strix aluco), encara que potencialment podem trobar d’altres espècies menys 

comunes com ara el falcó mostatxut (Falco subbuteo), que no han estat detectades.  

c) Ambients urbans i peri urbans 

Existeixen nombroses espècies de fauna antropòfiles en l’àmbit d’estudi, la majoria 

d’elles són espècies que viuen a cavall dels nuclis rurals integrats pel seguit de petits 

pobles disseminats per la zona, i les àrees obertes integrades pels camps de secà del 

seu entorn. Així es comú trobar espècies de fauna que busquen refugi en els nuclis 

urbans, on sovint nidifiquen. Aquest és el cas de la tórtora turca (Streptopelia decaoto), 

el gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis chlois), el tallarol capnegre (Sylvia 

melanocephala), el mosquiter (Phylloscopus boneli), la garsa (Pica pica), l’oreneta 

comuna (Hirundo rustica). També dins els mamífers son presents moltes especies que 

exploten aquest medi les més corrents son el ratolí (Mus musculus) i quiròpters com 

els pertanyents al gènere Pipistrellus que habiten entre les fissures de les cases i 

molts d’altres. Moltes d’aquestes espècies, s’alimenten posteriorment en les àrees 

adjacents integrades en aquest cas pels conreus. 

d) Ambients fluvials 

Es detecten espècies representatives dels ambients fluvials en els barrancs propers, i 

de forma més ocasional en d’altres cursos fluvials de menor ordre. Algunes de les 

espècies representatives d’aquests ambients que es poden detectar son entre les aus, 

les mes comunes com la polla d’aigua (Gallinula chloropus), el rossinyol bastard 

(Cettia cetta) en molts dels canyars i la cuareta blanca (Motacilla alba). Dins el grup 

dels amfibis podem trobar en els tolls temporals i basses associades als marges 

fluvials espècies com la granota verda (Rana perezi), el gripau corredor (Bufo 

calamita), la reineta (Hyla meridionalis ) entre d’altres. I pel que fa als rèptils la serp 

d’aigua (Natrix maura) també és freqüent. Val a dir que en els entorns immediats de 

l’àrea on es plantegen les diferents alternatives aquest hàbitat és absent doncs 

aquestes es desenvolupen en la part alta d’una carena. 

3.10.2 Principals espècies faunístiques dins els vertebrats 

A partir de la informació bibliogràfica i del treball de camp s’ha pogut establir una 

relació de les espècies presents a tota la zona d’estudi. La informació bibliogràfica 

procedeix en bona part del Banc de Dades de la Biodiversitat en el qual s’ha consultat 
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informació referent a les quadrícules de 10X10 Km, 31T_CF_59 i la 31T_CG_50. I, 

paral·lelament, a la consulta de dades procedents de treballs científics específics: 

• Atles dels Ocells nidificants a Catalunya. 1999-2002. 

• Atles dels amfibis i rèptils de Catalunya i Andorra. 1995. 

• Insectívors i rosegadors de Catalunya. 

• Història Natural dels Països Catalans. Volums 11,12 i 13. 

A continuació es mostra una taula amb el llistat complet d’espècies citades a la zona, 

expressant el seu estatus de població i grau de protecció estatal, autonòmic i europeu, 

així com les subunitats de l’àrea d’estudi explotades per cadascuna d’aquestes 

espècies, la seva procedència i abundància. 

Taula d’espècies 

Les dades que es mostren a continuació s’han obtingut a partir de la informació 

bibliogràfica, les sortides d’inspecció a les zones afectades i la consulta amb 

coneixedors del poblament faunístic de la zona. 
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Taules 18.8 Taules d’espècies 
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Terminologia emprada en les taules de les espècies faunístiques 

Procedència 

Fa referència a l’origen de l’espècie. Així, es distingeixen les autòctones de les 

al•al·lòctones o introduïdes. Hi ha espècies introduïdes de fa temps que són 

considerades com a autòctones. 

Normativa protecció autonòmica 

A Catalunya està vigent el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei de protecció dels animals. En aquesta es cataloguen les espècies 

de fauna en diferents categories. Les que tenen categoria A i B, són les més 

estrictament protegides i n’és totalment prohibida la caça, la captura en viu, la venda, 

la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia. També s’ha tingut en 

compte el Decret 148-1992, de 9 de juny en el qual es classifiquen les espècies 

reproductores de la fauna salvatge autòctona (aus i mamífers) en tres categories 

bàsiques segons el grau de sensibilitat vers les molèsties provocades per l'home, 

especialment durant l'època de reproducció. 

Estatus a Catalunya 

En el cas de les aus s’ha introduït aquest paràmetre, que és el que ha establert l’ICO 

(Institut Català d’Ornitologia) en el nou Atles publicat l’any 2005 i que, per tant, és el 

més complert i més pròxim a l’estat real de les poblacions en l’àmbit local. Les 

categories que estableix aquest treball són les següents: 

EX= Extingit 

CR= En perill crític 

EN= En perill 

VU= Vulnerable 

NT= Quasi amenaçat 

LC= Preocupació menor 

DD= Dades insuficients 

NE= No avaluat 

Normativa de protecció estatal. R.D. 439 /90 

Té en compte les espècies incloses en l’Annex I, les quals es consideren en perill 

d’extinció, i les incloses en l’annex II, que són aquelles espècies o subespècies 

d’interès especial. 

Categoria amenaça 

Els valors utilitzats a l’apartat “Categoria d’amenaça”, fan referència a l’estatus de 

l’espècie a Espanya i en l’àmbit mundial, segons el Libro Rojo de Los Vertebrados de 
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España (Blanco, J.C. i González, J.L. 1992), editat pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació. Són els següents: 

E: En perill. Indica un tàxon en perill d’extinció, la supervivència del qual és improbable 

si els factors causals segueixen actuant. 

V: Vulnerable. Són aquells grups que entrarien “en perill” si els efectes causals 

continuen actuant. 

R: Tàxons amb poblacions petites, que tot i no pertànyer a les categories “E” o “V” 

corren un cert risc per la mida reduïda de les seves poblacions. 

I: Indeterminada. Són aquells grups que han de ser a les categories "En perill", 

"Vulnerable" o "Rara", però dels quals no es té la suficient informació per tal de poder 

decidir-ho. 

K: Insuficientment coneguda. Espècies de les que se sospita que tenen algun tipus de 

problemàtica, però de les que no trobem informació suficient. 

NA: No amenaçada. 

O: Fora de perill. 

Directiva Hàbitat, 92/43 

Annex II. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari per la conservació de les 

quals es necessaris designar zones especials de conservació. 

Annex IV. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari que requereixen una 

protecció estricta. 

Annex V. Espècies animals i vegetals d’interès comunitari la recollida de les quals en 

la naturalesa i la seva explotació poden ser objecte de mesures de gestió. 

Directiva aus, 79/409/CEE 

Relativa a la conservació de les aus silvestres, en la qual es tenen en compte les 

espècies incloses en els annexos: 

Annex I: espècies que han de ser objecte de mesures de conservació especials quant 

al seu hàbitat. 

Annex II: espècies que poden ser objecte de caça. 

Annex III: espècies comercialitzables. 

Conveni de Berna 

Aquest és relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural a Europa. En la 

qual es contemplen les espècies incloses en els annexos: 

Annex II: Espècies de fauna per les quals es protegeixen les seves zones de 

reproducció i repòs i se’n prohibeix qualsevol mena de captura i comerç. 

Annex III: espècies per les quals els estats membres es comprometen a prendre les 

mesures legislatives i reglamentàries pertinents per a la seva protecció. 
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Estatus local 

Es fa referència a la seva abundància relativa. És a dir, si la seva presència dins els 

seus hàbitats propicis de dins la zona d’estudi és: 

Molt rar 

Rar 

Escàs 

Comú 

Abundant 

En alguns casos s’ha utilitzat el terme “Desconegut”, com és el cas dels quiròpters, 

grup del qual es disposa de molt poca informació. 

Subunitat explotada 

Descriu breument aquells hàbitats propicis per a aquesta espècie de dins l’àrea 

d’estudi o bé les zones on es troben. 

10.2.1. Espècies de major interès faunístic 

A continuació es presenta una breu descripció d’aquelles espècies o grups d’espècies 

més rellevants en l’àrea d’estudi que es troben en l’annex I de la Directiva d’aus 

79/409, i/o en les categories A o B de la normativa autonòmica (Decret legislatiu 

2/2008) i que, a més, es té la certesa o bé hi ha una probabilitat elevada que nidifiquin 

dins la zona estudiada. Al mateix temps s’apunta quina ha estat la seva tendència a 

Catalunya en els últims 20 anys. 

Aus 

Circaetus gallicus (Àguila marcenca) 

Espècie d’au rapinyaire que s’alimenta bàsicament de rèptils. Nidifica en arbres ja sigui 

en masses forestals extenses o petits boscos illa. És una espècie estival, de manera 

que entre setembre i març la majoria d’individus abandonen el territori peninsular per 

anar a les àrees d’hivernada del continent Africà. 

Bubo bubo (Duc) 

Espècie d’au rapinyaire nocturna. Nidifica en el medi rupícola i generalment explota els 

espais oberts on sol trobar les seves preses. Encara que presenta una adaptabilitat 

elevada per explotar altres hàbitats. 

Caprimulugs europaeus (Enganyapastors) 

Espècie de costums crepusculars pròpia d’ambients a cavall del medi agrícola i 

forestal. Una de les seves principals causes de mortalitat són precisament els 

atropellaments en camins de terra i carreteres. 

Alcedo athuis (Blauet) 
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Espècie pròpia de rius de cabal permanent on captura peixos de petita mida. És per 

tant, una espècie bioindicadora del la qualitat ambiental i de les característiques dels 

cursos fluvials doncs no és present en aquells cursos on la manca d’aigua o la seva 

qualitat impedeixen el desenvolupament de les poblacions d’ictiofauna. 

Lullula arborea (cotoliu) 

És una espècie típicament d’espais oberts que selecciona positivament els cultius 

llenyosos de secà com els de l’àrea d’estudi. La seva tendència als últims 20 anys ha 

estat positiva possiblement pels incendis forestals i se li atorga un estatus LC 

(preocupació menor). 

Sylvia undata (tallareta cuallarga) 

És una espècie que selecciona ambients arbustius. Per aquesta raó en l’àrea d’estudi 

es pot localitzar als marges dels camps i al llarg dels torrents. No es detecta una 

tendència significativa en les seves poblacions en els últims 20 anys i se li atorga un 

estatus LC (preocupació menor). 

Amfibis 

S’identifiquen diverses espècies potencialment presents com a reproductors en la zona 

d’estudi, sobretot per l’existència del Riu de la Salada, el qual és creuat per la variant. 

A continuació es presenta un llistat amb les espècies citades en l’annex IV de la 

Directiva Hàbitats: 

o Alytes obstetricans (tòtil) 

o Bufo calamita (gripau corredor) 

o Hyla meridionalis (tòtil) 

o Pelobates cultripes (gripau) 

Rèptils 

Dels rèptils presents en la taula d’espècies, es considera que tots ells són 

potencialment presents com a reproductors en l’àmbit d’estudi. Encara que la majora 

d’ells no es troben citats en els annexos mencionats de la Directiva d’Hàbitats, la gran 

majoria si que són espècies citades en l’annex II del Reial decret 439/90 i, per tant, són 

d’importància pel que fa a la conservació. La problemàtica més destacable d’aquest 

grup són els atropellaments. 

Mamífers 

Quiròpters 

Encara que s’identifiquen diverses espècies d’aquest grup de mamífers en l’àrea 

d’estudi tots ells tenen hàbitats de nidificació forestals, rupícoles o urbans. Les 
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espècies més destacables en l’àrea d’estudi pel fet de estar citades en l’annex IV de la 

Directiva Hàbitats 92/43 i en l’annex II del Real Decret 439/90. 

• Pipistrellus kuhli (Rata-pinyada de vores clares) 

• Plecotus austriacus (Rat-penat orellut meridional) 

3.10.3 Zones d’interès faunístic 

D’acord amb la informació obtinguda en el treball de camp i en la consulta de la 

informació generada en els diferents treballs faunístics de la zona i la consulta a les 

bases de dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya (Banc de dades de biodiversitat de Catalunya), les zones de major interès 

faunístic en l’àmbit d’estudi serien els cursos fluvials. Aquests mostren la seva màxima 

qualitat biològica en el Riu d’Anguera i el Riu de Vallverd, així com les fondalades de la 

resta de torrents i rieres de l’àrea d’estudi. També es consideren àrees de màxim 

interès per a la fauna les masses forestals integrades per pinedes de pi blanc i alzinar. 

 Zones ripàries dels torrents. Les fondalades dels diferents torrents que creuen 

l’àrea d’estudi (vegeu l’apartat d’Hidrologia superficial) s’hi concentren ambients dels 

quals depèn en bona mesura l’existència de la fauna local. D’aquesta manera tenen un 

paper en diferents aspectes: per una banda, són punt de refugi de moltes espècies ja 

que aquests espais no estan cultivats i s’hi conserva vegetació natural o seminatural. 

Per altra banda, i per les mateixes raons, són punt de nidificació d’aquestes espècies, 

ja siguin les forestals, les de bardissa o les de caràcter ripari. També són punts 

d’alimentació, ja que la vegetació que s’hi troba, com ara l’arítjol (Smilax aspera) i 

l’esbarzer (Rubus ulmifolius), ofereix aliment a un bon nombre d’espècies. Per últim, 

tenen un paper cabdal en la connectivitat del territori ja que fan de nexe entre les grans 

masses dels massissos circumdants. 

 Zones forestals. Les zones forestals ja descrites en l’apartat de vegetació les 

trobem repartides en taques disperses pel territori, però sobretot en la Serra del Tallat. 

El seu paper faunístic rau sobretot en el seu grau de naturalitat, el qual li permet acollir 

un bon nombre d’espècies, però sobretot d’efectius. 

3.11 Paisatge 

3.11.1 Característiques paisatgístiques 

Dins del que hom entén per paisatge s’inclouen tota una sèrie d’aspectes que van més 

enllà de la simple descripció de la vegetació. El paisatge és allò que percep la persona 
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quan mira al seu voltant i que engloba tant aspectes naturals com antròpics i culturals. 

Per definir el que es podrien anomenar unitats de paisatge s’han tingut en compte 

diferents elements que el caracteritzen: 

 La geomorfologia. La forma del terreny defineix una part important del paisatge: 

la geomorfologia determina les visuals d’una zona (espais oberts, zones amb 

pendents, etc.), alhora que en determina la hidrologia i la vegetació (presència 

de cursos d’aigua, canvis sobtats d’unitats de vegetació, etc.). En el cas objecte 

d’estudi, ens trobem en els contraforts meridionals de la Serra de Tallat. 

 La vegetació. S’analitzen aquí les diferents formes vegetals que s’observen a 

l’entorn (predomini de masses arbustives, arbòries, matolls, etc.), així com la 

seva distribució (presència d’arbres aïllats o masses contínues, linealitat, etc.) i 

grau de conservació. 

 Estructures. Es valoren en aquest punt els elements introduïts en el paisatge 

per part de l’home. S’han tingut en compte les edificacions (nuclis urbans, 

cases aïllades), les vies de comunicació (xarxa de carreteres, línia elèctrica i de 

telèfon, etc.), el patrimoni arquitectònic i cultural, etc. Aquest element permet 

definir el grau d’antropització de la zona o, en el cas que ens ocupa, el grau de 

naturalitat. 

 Aspectes socioeconòmics. En aquest punt s’ha fet una valoració del 

desenvolupament dels diferents sectors de producció econòmica que en el 

present cas es basen majoritàriament en l’explotació agrícola. 

 Percepció del paisatge. Aquest element determina la percepció que un observador 

pugui tenir del paisatge i en defineix el grau d’hermetisme o d’obertura, la diversitat, 

l’harmonia, les textures, els colors, l’ordenació, etc. 

3.11.2 Identificació de les unitats del paisatge 

A partir de les observacions fetes i del predomini d’uns elements respecte d’altres, 

s’han identificat les diferents unitats de paisatge existents a la zona d’estudi. 

 El paisatge forestal. Integrat bàsicament pels grans nuclis forestals de l’àrea 

que serien la Serra del Tallat, al sud, i les Obagues del Riu Corb, al sector 

nord. 

 Paisatge urbà i periurbà. Constituït per una única tipologia de paisatge urbà i és 

la que correspon al paisatge rústic de les poblacions disseminades en aquesta 

àrea. 
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 Paisatge agrícola. És de llarg el més extens i és representat pels camps, 

majoritàriament de secà. 

 Paisatge fluvial. Integrat pels cursos fluvials de diferent magnitud que solquen 

el territori. L’exponent més significatiu del qual serien els barrancs als entorns 

de Belltall. 

A continuació es descriuen les característiques que defineixen cadascuna d’aquestes 

unitats: 

 Paisatge forestal 

Característiques: el paisatge forestal d’aquest espai es presenta sobretot concentrat 

en tres grans nuclis, la Serra del Tallat, la Serra de Comaverd, i el tossals que envolten 

el pic del Pla de Maria. A partir d’aquí, les altres àrees forestals de l’àmbit d’estudi 

estan representades bàsicament per petites taques aïllades enmig de la matriu 

agrícola. El seu aspecte al llarg de l’any és bàsicament constant donat que les 

espècies dominants són de fulla perenne. Presenta també un aspecte dens de tal 

manera que un observador dins d’aquest paisatge forestal gaudeix en termes generals 

d’una conca visual molt limitada. Les masses forestals es desenvolupen en gran 

mesura als espais menys planers, doncs aquests espais ja han estat utilitzats per 

l’agricultura. D’aquesta manera, la major part d’elles es troben en els vessants de les 

valls i turons, fent-les més conspícues per l’observador extern. 

Elements antròpics: en termes generals, presenten un aspecte força naturalitzat per la 

reduïda presència d’elements antròpics en el territori, exceptuant, és clar les àrees 

puntuals on aquests elements s’implanten, com és el cas dels molins de vent, línies 

elèctriques etc. 

Tendència actual: sembla que la seva tendència és la d’anar cap a boscos més 

madurs. 

Valoració: es considera que el seu valor és de 4 en una escala de l’1 al 5 (de menys a 

més valor). 

 Paisatge urbà i periurbà 

Característiques: És constituint pels nuclis rurals de l’àrea d’estudi. Aquests son les 

poblacions que es troben a banda i banda de la Serra del Tallat: Passanant, Solivella, 

El Sarral, Blancafort, Rocafort de Queralt etc. 

Elements antròpics: aquest paràmetre no es comenta, atès que la mateixa unitat 

paisatgística és per si mateixa un conjunt d’elements antròpics. Només comentar que, 

en general, aquestes poblacions es troben fortament integrades en el paisatge agrícola 

del territori, en bona part degut als sistemes constructius tradicionals en què les 

edificacions estan construïdes amb materials de la zona, com ara les parets de pedra. 
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Tendència actual: atenent al planejament urbanístic actual, sembla que la tendència 

del paisatge urbà és la de mantenir-se amb una moderada tendència al seu increment. 

Valoració: el paisatge urbà en aquesta àrea presenta un aspecte molt integrat en el 

paisatge per aquesta raó el valor que s’atorga aquesta tipologia és alt. 

 

Figura 18.5  Confluència del paisatge urbà i periurbà amb el paisatge agrícola de secà 
dels entorns del poble de Belltall. 

 

Paisatge agrícola 

Característiques: el paisatge agrícola en aquest sector és el més estès. Aquest és 

representat per diverses subunitats. Així es pot diferenciar entre el paisatge agrícola 

dels cultius herbacis de secà del paisatge agrícola dels cultius llenyosos, entre els 

quals hi ha la vinya, l’olivera i els fruiters. Els primers es troben més àmpliament 

distribuïts al sud de la Serra del Tallat, mentre que els segons son més propis de 

l’extrem nord, el qual presenta un paisatge més segarrenc. 

Elements antròpics: l’agricultura en general és en si una modificació antròpica d’altres 

unitats preexistents i comporta la introducció d’espècies vegetals al•al·lòctones. Per 

altra banda, el tipus d’agricultura d’aquesta zona, més tradicional, presenta una 

integració notable amb els altres elements del paisatge local. 

Tendència actual: sembla que la tendència d’aquest paisatge és de mantenir-se. 

Amplitud visual: L’amplitud visual en aquests espais és àmplia. 

Valoració: el paisatge agrícola en aquesta àrea es valora amb un 4 sobre un màxim de 

5. 
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Paisatge fluvial 

Característiques: és constituït primerament pels rius, rieres i barrancs de la zona. 

Tanmateix, els únics representants en la zona resten lluny de l’àmbit de les 

alternatives. 

Elements antròpics: l’empremta humana en aquests dos cursos fluvials es percep 

sobretot a nivell de les infraestructures que els creuen i de la vegetació al·lòctona que 

ha estat introduïda (vegeu apartat de Vegetació), es tracta bàsicament del canyars 

(Arundo donax), espècie potenciada pel seu ús tradicional en el cultiu de regadiu 

També queda palesa la intervenció humana en aquests cursos fluvials en el 

constrenyiment que presenten les seves valls a causa de les activitats antròpiques 

com l’agricultura. 

Tendència actual: En aquests cursos fluvials en un marc eminentment rural, sembla 

ser que la tendència és força variable segons on es trobem i depenent del planejament 

en cada cas. 

Amplitud visual: l’amplitud visual d’aquests espais és limitada donat que aquests 

espais resten enclotats. 

Valoració: En els que es troben mes propers, el seu estat de conservació és bo, es 

considera que el seu valor és alt, sobretot tenint en compte la raresa d’espais fluvials 

en aquest entorn tant eixut. 

3.11.3 Valoració de les unitats del paisatge 

Per a la valoració de les diferents unitats del paisatge s’ha tingut en compte com a 

criteri principal la naturalitat del terreny, però també d’altres factors com ara l’ordenació 

i distribució dels usos del sòl existents. 

Per altra banda, un altre criteri que ha prevalgut en el procés de valoració del paisatge 

és la singularitat dels elements que el componen. S’entenen com a tal elements 

arquitectònics d’interès enmig del medi natural, cingleres característiques, etc. Les 

valoracions paisatgístiques de les diferents àrees contingudes en l’àmbit d’estudi han 

estat integrades amb les valoracions dels alteres factors ambientals analitzats. 

Aquesta valoració es duu a terme utilitzant una escala de l’1 al 5, on l’1 és considerat 

el valor més baix. 
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3.12 Infraestructures, serveis i activitats 

3.12.1 Autopistes i carreteres 

Aquesta part de la Conca de Barberà es troba al límit nord-est de la comarca i fa 

d’enllaç amb la comarca de l’Urgell, la Segarra i l’Anoia. En aquest sentit, dos 

importants eixos de comunicació creuen la zona. Per una banda, la carretera C-14 

(carretera de Salou a Ponts), que connecta la Conca de Barberà amb l’Urgell passant 

per Belltall, i per l’altra, la C-241 que connecta amb la Segarra i l’Anoia passant pel 

Sarral.  

Més al sud, ja fora de l’àmbit estricte del projecte, creua d’est a oest l’autopista de 

Lleida (AP-2) a la qual segueix en paral·lel el traçat del ferrocarril de la RENFE, 

Tarragona-Lleida. 

A part d’aquestes dues carreters principals, també es poden citar altres carreteres de 

caire més local: 

 La TV-2336; entre Solivella i la T-233 

 La TP-2335: entre la C-14 i Rocallaura 

 La T-222: entre Forès i Passanant. 

 La L-234 entre Ciutadilla i Passanant. 

3.12.2 Xarxa ferroviària 

Dins límit d’estudi no transcorre cap línia de ferrocarril. La més propera creua d’est a 

oest la meitat sud de la comarca de la Conca de Barberà passant per la ciutat de 

Montblanc. Es tracta de la línia del ferrocarril (RENFE) que va de Tarragona a Lleida.  

3.12.3 Camins i senders 

3.12.3.1 Camins ramaders 

Els camins ramaders són camins que s’han utilitzat tradicionalment per a la 

transhumància. Aquests camins són sempre sòl de domini públic, el qual és, per 

definició, terreny inembargable, imprescriptible i inalienable. A l’esborrany del 

reglament dels camins ramaders de l’any 1998 de la Generalitat de Catalunya, 

s’estableix que “les vies pecuàries són anomenades a Catalunya camins ramaders i 

són aquells camins pels quals pot passar el bestiar en ramat o escamot i pels quals 

discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit de bestiar”. 

Després de consultar la informació disponible referent a la xarxa de camins ramaders 

en la Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 
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Catalunya i de dur a terme una consulta telefònica amb el Servei de Gestió Forestal de 

la Subdirecció general de Boscos i Gestió de la biodiversitat del mateix departament 

en data d’11 de juny dels 2010, es pot afirmar que no existeix cap camí ramader 

classificat com a tal al llarg dels traçats en estudi. 

3.12.3.2 Senders i camins veïnals 

Rutes de gran i petit recorregut 

Pel que fa a la presència de rutes (o senders) de gran recorregut (GR), a l’àmbit 

d’estudi es detecten dues rutes de gran recorregut. Aquestes son el GR-175 i el GR- 

171. Es descriuen breument a continuació: 

 GR-175: És l’anomenada ruta del Cister. El recorregut és circular i transcorre 

entre Santes Creus, El Pla de Santa Maria, Montblanc, Poblet, L’Espluga de 

Francolí, Santuari del Tallat, Vallbona de les Monges i Rocafort de Queralt. La 

longitud total és de 104 km. Aquesta ruta passa per Belltall. 

 GR-171: Santuari de Pinós a refugi del Caro. El recorregut és lineal i va del 

Santuari de Pinós al Refugi del Caro (Ports de Besseit) passant per Cervera, 

Vallfogona de Riucorb, Forès, Vimbodí, Poblet, Prades, la Morera de Montsant, 

Garcia, Paüls i Refugi del Caro. La longitud és de 230 km. 

En l’àmbit d’estudi aquests dos GR conflueixen en un tram comú al llarg de la serra del 

Tallat, la qual ressegueixen per la seva carena al llarg d’uns quilòmetres, concretament 

entre Forès i Camalats. 

Camins rurals i veïnals 

Com a àrea eminentment agrícola i amb multitud de masos dispersos pel territori, la 

xarxa de camins rurals i veïnals és molt extensa. Es tracta dels típics camins, 

altrament anomenats pistes, de terra compactada i d’ample variable, que generalment 

es troba entre els 3 metres i els 5 metres, la mínima necessària pel pas de maquinaria 

agrícola. 

Els principals camins existents al vessant oest de Belltall són anomenats de sud a 

nord. No es tenen en compte els camins d’accés als camps adjacents: 

 Camí de Montblanc 

 Camí de les Roques d’en Ponç 

 Camí del Tallat 

 Camí de Rocallaura (Ruta del Cister) 

 Camí de Vallbona 

Els principals camins existents al vessant est de Belltall son nombrats de sud a nord 

son. No es tenen en compte els camins d’accés als camps adjacents: 
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 Camí de Passanant 

 Camí de Costa de la Font 

3.13 Planejament, règims de protecció i ús del sòl 

3.13.1 Planejament urbanístic 

El traçat del tram objecte d’estudi transcorre en tota la seva longitud pel terme 

municipal de Passanant. 

3.13.1.1 Passanant 

El municipi de Passanant es regeix actualment per la figura de planejament urbanístic 

de Delimitació de Sòl Urbà, aprovat definitivament en setembre de 1982 i publicat al 

DOGC mitjançant l’Edicte de 28 de setembre de 2007. 

La delimitació del sòl urbà de Passanant classifica el sòl del terme municipal en sòl 

urbà i sòl no urbanitzable. 

El traçats proposats per a la variant de la carretera C-14 en el tram del nucli de Belltall 

transcorren majoritàriament per sòl no urbanitzable. En l’actualitat el municipi de 

Passanant i els nuclis que en formen part que son Passanant, Belltall, el Fenoll, 

Glorieta, La Sala de Camalats, La Pobla de Ferran i el Fenoll, estan en procés de 

revisió d’aquest POUM. En aquest sentit, a través d’un procés de participació pública 

s’han elaborat un seguit de propostes per al planejament del municipi amb projecció 

fins l’any 2025. A continuació es descriu breuement la proposta guanyadora d’aquest 

concurs públic pel cas del nucli de Belltall: 

Planejament previst en el POUM recentment proposat: 

A grans trets aquesta proposta planteja un objectius basats en la conservació i 

potenciació dels usos ja existents actualment. Això vol dir, el manteniment del medi 

urbà i del medi natural així com la potenciació i la integració d’ambdós espais. En base 

a aquest plantejament, la proposta de POUM determina que la pràctica totalitat de les 

noves actuacions es facin sobre polígons d’actuació en sòl urbà. En la figura següent 

es mostren els polígons d’actuació plantejats. 



Projecte Constructiu Bàsic                                    Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                         Annex 18. Estudi d’impacte ambiental                                                                               

 

62 

 

 

Figura 18.6  Polígons d’actuació plantejats en el POUM 
 

3.13.2 Planejament territorial 

El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de 

març. Es tracta, doncs, del planejament territorial vigent en el moment actual, que es 

desenvolupa mitjançant el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat 

definitivament el 2010. 

El Pla Territorial Parcial estableix, les condicions generals per a la implantació de 

noves infraestructures i per a l’ampliació de les existents, que hauran d’incorporar, 

amb caràcter general, la condició de potenciar els seus efectes positius i de minimitzar 

el seu impacte, en particular pel que fa a: 

 Els efectes negatius a les àrees urbanes o en els seus àmbits d’extensió. 

 L’afectació de terrenys de valor natural o agrícola, per a la qual cosa s’ubicaran 

preferentment en sòl de protecció preventiva o de protecció territorial. 

 El trossejament de camps, prats i en general de les peces de sòl 

morfològicament rellevants. 

 La necessitat de desmunts i terraplens, mitjançant una suficient adaptació de 

les rasants als terrenys. 

 L’efecte barrera, procurant la continuïtat dels camins i disposant els passos de 

 fauna necessaris en funció de l’interès dels hàbitats de l’entorn. 

 Els efectes negatius sobre el cicle hidrològic i l’erosió del sòl. 

 La intrusió visual com a elements negatius en el paisatge preexistent. 

En aquelles carreteres com les “vies integrades”, com és el cas de l’actual traçat de la 

carretera C-14 en el tram de Belltall, en les quals la situació prèvia és de notable 
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satisfacció d’aquestes condicions, s’haurà de tenir especial cura en assegurar la 

pervivència de les seves qualitats en aquest sentit. 

 

Figura 18.7  Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
 

S’observa com en el cas dels entorns de Belltall, en la meitat est, el sòl és de Protecció 

especial, i en la meitat oest és de Protecció preventiva. Les definicions d’un i l’altre es 

presenten a continuació: Per últim, cal comentar la via proposada en el Pla Territorial 

del Camp de Tarragona aprovat definitivament el gener de 2010. Aquesta via 

consisteix en un traçat alternatiu a la carretera C-14 en el tram comprès entre Solivella 

i Ciutadilla, per tant, surt del què es pot considerar l’objecte de l’estudi informatiu que 

aquí s’avalua. 

Sòl de protecció preventiva: 

S’inclouen en aquest tipus els sòls classificats com a no urbanitzables en el 

planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de 

protecció territorial. El Pla considera que cal protegir preventivament aquest sòl, sense 

perjudici que mitjançant el planejament d’ordenació urbanística municipal, i en el marc 

que les estratègies que el Pla estableix per a cada assentament, es puguin delimitar 

àrees per a ésser urbanitzades i edificades, si escau.  

Sòl de protecció especial: 

Comprèn aquell sòl que pels seus valors naturals o per la seva localització en el 

territori, el Pla considera que és el més adequat per a integrar una xarxa permanent i 

contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i vertebrar el conjunt 

d’espais oberts del territori amb els seus diferents caràcters i funcions. 
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D’acord amb aquestes classificacions, sembla clar que son més favorables els 

possibles traçats per la banda de ponent que per la banda de llevant de la serra de 

Belltall. 

3.13.3 Règims de protecció i àrees d’interès 

L’estudi dels règims de protecció ha considerat les següents figures: 

 Àrees PEIN 

 Hàbitats d’interès comunitari (Directiva Hàbitats i Xarxa Natura 2000) 

 Forests d’utilitat pública (tot i no ser un règim de protecció) 

 Arbres monumentals 

3.13.4 PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) 

La figura del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN). Aquesta figura té per objecte la 

delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica 

dels espais naturals. 

En l’àmbit d’estudi es troba el PEIN de les Obagues del Riu Corb ubicat al nord del 

traçat en projecte, i per tant, fora de qualsevol afecció directe pel traçat de la present 

alternativa i per altra banda, es torba l’espai del Sistema Prelitoral Central al sud de 

l’àmbit i també fora de qualsevol possible afecció. A continuació es presenten els 

paràmetres principals d’aquests espais: 

 

3.13.5 Directiva Hàbitats i Xarxa Natura 2000 

La Directiva d’Hàbitats és la Directiva 97/62/CE del Consell de 27 d’octubre de 1997, 

per la qual s’adapta al progrés científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. Té com a objecte 

contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i flora silvestres dins del territori europeu dels Estats membres. La Directiva 

d’Hàbitats identifica uns tipus d’hàbitats naturals i espècies d’interès amb l’objectiu de 

conservar el patrimoni natural comunitari, del qual són responsables els Estats 
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membres. Per això aquesta protecció es basa en la creació d’una xarxa ecològica 

anomenada Xarxa Natura 2000 i l’establiment d’un règim comú de protección per a 

espècies protegides. 

D’acord amb els llistats d’hàbitats i espècies presentats als annexos de la Directiva, els 

Estats membres hauran d’adoptar mesures apropiades per tal d’evitar el seu 

deteriorament i impediran els projectes que alteren de forma apreciable la integritat del 

lloc. 

La Xarxa Natura 2000 consisteix en un conjunt d’hàbitats d’interès anomenats Zones 

d’Especial Conservació (ZEC) i les zones ZEPA (Zones d’Especial Protecció per a les 

Aus). Els Estats membres han d’identificar i seleccionar d’acord amb els criteris 

establerts a la Directiva Hàbitats els espais ZEC. En el cas de Catalunya, el conjunt 

d’espais PEIN s’està usant com a base per a les propostes d’espais de la Xarxa (al 

voltant del 95% d’espais PEIN s’han proposat com a futurs espais de la Xarxa Natura 

2000). 

D’acord amb la cartografia d’hàbitats comunitaris del Departament de Medi Ambient, 

dins l’àmbit d’estudi del present informe s’han identificat diversos hàbitats d’interès 

comunitari. Aquests ja han estat citats en el subapartat de vegetació, i es llisten a 

continuació: 

a) Hàbitats no prioritaris 

 Pinedes mediterrànies (9540). Conformen la major part del terreny forestal. 

 Albaredes, salzedes i altres boscos de ribera (92A0). 

 Rouredes ibèriques de roure valencià (Quercus faginea) i roure africà (Quercus 

canariensis) (9240). 

 Pinedes submediterrànies de pinassa (Pinus nigra) (9530) 

b) Hàbitats prioritaris 

 Prats mediterranis rics en anuals (Thero-Brachypodietalia) (6220). Es localitza fora 

de l’àmbit de les alternatives en estudi. 

No es produeix cap afecció significativa en cap d’aquests hàbitats. Veure Part 3 de 

“Identificació, descripció i valoració dels Impactes sobre la fauna”. 

Xarxa Natura 2000 

En referència a aquesta figura de protecció a nivell europeu, els mateixos espais 

protegits la catalogació de PEIN, també ho estan amb la catalogació d’ espai de la 

Xarxa Natura 2000, aquests son: 
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3.13.6 Forests d’utilitat pública 

La gestió de les forests d’utilitat pública queda definida per les lleis forestals estatals 

(Llei de Monts, de 8 de juny de 1957 i Decret 485/62, de 22 de febrer, pel qual 

s’aprova el Reglament de Monts) i per la Llei 6/1988 del Parlament de Catalunya. La 

llei Forestal de Catalunya, en els articles 22.1 i 22.2, indica com s’han de tenir en 

compte aquests terrenys en els planejaments urbanístics municipals: 

"...Art. 22.1 Els terrenys forestals no afectats pels processos de consolidació i 

d’expansió d’estructures urbanes preexistents, i que no formen part d’una explotació 

agrària, han de ser qualificats pels instruments de planejament urbanístic com a sòl no 

urbanitzable". 

"..Art. 22.2 Els terrenys forestals declarats d’utilitat pública o protectors han d’ésser 

qualificats pels instruments de planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable 

d’especial protecció." 

Les forests actualment declarades com a terrenys d’utilitat pública s’identifiquen amb 

un número del Catàleg d’Utilitat Pública (CUP). Sobre aquests terrenys hi regeix un 

tipus de protecció que els converteix en inalienables, imprescriptibles i inembargables. 

Dins l’àrea d’estudi no es localitza cap forest d’utilitat pública. El més proper el trobem 

a uns 12 km i es tracta del forest de Comellàs, amb codi 358, al terme municipal de 

l’Espluga de Francolí del qual n’és titular la Generalitat de Catalunya. 

3.13.7 Arbres monumentals (Passanant) 

S’han realitzat consultes a les bases informatives on són recollits els arbres 

monumentals de Catalunya, a diferents nivells. En aquest sentit no s’ha detectat cap 

arbre monumental catalogat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
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Generalitat. Tampoc s’ha constatat l’existència de cap arbre monumental catalogar per 

les institucions locals. 

3.14 Usos del sòl 

L’actual ocupació del sòl s’ha comentat en d’altres capítols. Tanmateix, i per fer-ne un 

resum, a continuació es fa una breu sinopsi dels usos del sòl a la zona d’influència del 

projecte. 

3.14.1 Generalitats 

Tal com s’ha comentat, el sector de l’àrea d’estudi on es localitza el municipi de 

Passanant juntament amb les diferents poblacions que en formen part, es troba en un 

sector geogràficament diferenciat de la resta de la comarca, raó per la qual 

històricament se l’ha considerada una subcomarca amb el nom de Baixa Segarra. 

Aquesta diferenciació geogràfica de la resta de la comarca es tradueix també en una 

diferenciació en els usos del sòl. A diferència dels espais al sud de la Serra del Tallat, 

aquí els cultius dominants són els herbacis de secà representats bàsicament pel blat i 

l’ordi, a diferència de les terres agrícoles de la conca on la vinya té una forta presència. 

Els cultius herbacis d’aquesta àrea es troben combinats amb claps forestals, donant un 

aspecte al paisatge més propi de la Segarra. Disseminats enmig d’aquest espai 

agroforestal, es troben els diferents nuclis habitats que formen part d’aquest municipi. 

A continuació es descriuen breument els usos del sòl als entorns de l’àmbit del 

projecte: 

3.14.2 Breu descripció dels principals usos del sòl a Passanant 

1) Terrenys agrícoles 

Ocupen la major part de la superfície del municipi, essent més del 60% d’aquesta. 

(Veure taula i figura següents). Estan constituïts bàsicament pel cultiu de cereals, blat i 

ordi, encara que esporàdicament es troben també cultius llenyosos de secà. Els cultius 

cerealistes d’aquesta zona es troben distribuïts en camps d’unes poques hectàrees 

separats per murs de pedra seca conformant terrasses a diferents nivells. (Veure 

figures següents). 

2) Terrenys forestals 

Entre l’extensa matriu agrícola, es distribueixen taques, generalment aïllades, de 

masses forestals amb diferents graus de maduresa i composició específica, encara 

que les més freqüents son les pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) amb la presència 
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de pinassa (Pinus nigra) i rajolet (Pinus sylvestris) tant més elevada quan més a 

l’obaga es situa la massa forestal. 

3) Zones urbanes 

Estan representades per petits nuclis urbans de caire rural. Aquests son els que 

conformen el municipi de Passanant: Passanant, Belltall, el Fenoll, Glorieta, La Sala de 

Camalats, La Pobla de Ferran i el Fenoll. 

3.15 Medi socioeconòmic 

3.15.1 Població 

D’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, les característiques 

bàsiques poblacionals del municipi de Passanant són les següents: 

Municipi: Passanant 

Poblacions que en formen part: Passanant, Belltall, el Fenoll, Glorieta, La Sala de 

Camalats, La Pobla de Ferran i el Fenoll 

Superfície: 27, 4 km2 

Densitat: 6,4 hab / hm2 

Quant a l’evolució de la població de Belltall als últims 70 anys, les dades són les 

següents: 

 
Figura 18.7  Evolució de la població a Passanant 

En el període analitzat s’observen dos patrons diferenciats en l’evolució del poblament 

del municipi: En primer lloc, el període comprès entre els anys 40 i mitjans dels 70. En 

aquest espais de temps destaca el continu degoteig en el nombre d’habitants que 
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s’observa des de mitjans de segle passat fins l’actualitat. Es tracta de la mateixa 

evolució que han seguit bona part, sinó la majoria, dels nuclis urbans en el món rural 

català. Aquesta davallada constant cal relacionar-la sobretot amb la progressiva 

disminució del pes específic de l’agricultura i la ramaderia sobre el conjunt de les 

activitats econòmiques així com la progressiva mecanització dels treballs del camp 

amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball.  

En segon lloc, des de mitjans – finals dels setanta fins als nostres dies, s’observa una 

clara atenuació d’aquest comportament. La taxa de disminució en el nombre 

d’habitants s’ha reduït significativament, de forma que el nombre d’habitants segueix 

decreixent però ho fa a un ritme molt més suau, observant-se fins i tot, al final del 

període, un punt d’inflació. 

3.16 Patrimoni cultural 

S’ha realitzat un estudi del patrimoni arqueològic i arquitectònic existent en la zona de 

Belltall a fi i afecte d’analitzar la possible incidència del projecte “Millora general. 

Variant de Belltall. C-14 del PK 53+000 al 55+460. Tram Passanant” sobre aquest 

patrimoni. Aquest treball s’ha dut a terme mitjançant un buidat dels béns culturals 

inventariats presents a l’àmbit d’estudi. Aquest ha consistit, en primer lloc, en la  

consulta de cartes arqueològiques i bases de béns arquitectònics documentats, a 

l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Catalunya que fou duta a terme 

en data de 14 d’octubre del 2009. I, en segon lloc, en la verificació al camp dels 

diferents jaciments i prospecció superficial dels terrenys afectats per la construcció de 

la nova variant i el seu entorn més immediat. 

3.16.1 Marc legal aplicable 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels béns 

integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Destaquen les següents figures: 

 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). Són els béns més rellevants del 

patrimoni cultural català. Es classifiquen en : 

- Monument històric 

- Conjunt històric 
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-  Jardí històric 

- Lloc històric 

- Zona d’interès etnològic 

- Zona arqueològica 

- Zona paleontològica 

Estan declarats BCIN els castells de Catalunya (disposició addicional primera de la Llei 

9/1993 del Patrimoni Cultural Català). La incoació de l’expedient de declaració d’un 

BCIN comporta l’aplicació immediata i provisional del règim de protecció establert per 

als BCIN ja declarats (article 9.2 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català). 

 Bé Catalogat (BC) - Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Són aquells béns del 

patrimoni cultural català que malgrat la seva significació i importància no 

compleixen les condicions pròpies dels BCIN. La catalogació dels béns 

immobles s’efectua mitjançant la seva declaració com a BCIL. 

Tota catalogació de béns immobles ha de contenir els jaciments del terme municipal 

que hagin estat declarats espai de protecció arqueològica (article 15.1 de la Llei 

9/1993 del Patrimoni Cultural Català.). Sota aquesta denominació es consideren 

aquells llocs no declarats d’interès nacional on, per evidències materials, per 

antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes 

arqueològiques o paleontològiques (article 49.1 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural 

Català). 

Segons la disposició addicional primera de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català 

els béns radiats a Catalunya que hagin estat declarats d’interès cultural (BIC) o hagin  

estat inclosos a l’Inventari General de Béns Mobles d’acord amb la Llei de l’estat 

16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, passen a tenir respectivament 

la consideració de BCIN o de BC. Els béns immobles que en el moment de l’entrada 

en vigor de la Llei 9/93 estiguin inclosos en catàlegs de patrimoni cultural incorporats a 

plans urbanístics passen a tenir, excepte si són BCIN, la consideració de BCIL. 

3.16.2 La Conca de Barberà 

Les restes més antigues de la presència humana a la comarca semblen remuntar-se al 

mesolític (balma de la Vall, Montblanc). Més ben documentat és el neolític, 

especialment la cultura dels sepulcres en fossa, coneguda, entre altres, pels jaciments 

de Conesa i de Santa Coloma de Queralt. A la comarca també s’hi documenten restes 

megalítiques (sepulcre megalític del pla del Bosc de la Sala, prop de Passanant). A la 

serra de Prades s’han trobat també mostres diverses de pintures rupestres. Al límit de 

la comarca, entre Vilaverd i la Riba, a la cova de Cartanyà s’ha documentat restes del  
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neolític i de l’edat del bronze. Hi ha vestigis de poblament de les èpoques ibèrica i 

romana. 

A part els topònims, no hi ha restes de la colonització islàmica. La conquesta cristiana 

s’inicià a l’alt Gaià al començament del segle XI, i s’hi disposaren guàrdies i castells 

estratègicament. S’hi establiren les cases de Queralt i de Cervera i l’orde dels 

templers, els quals centraren llur acció colonitzadora a Barberà. Els monestirs de 

poblet i Santes Creus i diverses senyories particulars contribuïren també a l’acció 

colonitzadora. 

El sector de les muntanyes de Prades formà part del comtat de Prades. Montblanc, 

Cabra i Sarral foren de pertinença reial. Els templers (i els hospitalers) estengueren 

llurs dominis per l’Espluga, Pira, Barberà, Vallverd i Biure. Poblet ho féu damunt 

Vallclara, Vimbodí, Prenafeta i l’Espluga, i Santes Creus, damunt la Guàrdia dels Prats 

i algunes localitats, especialment a l’alt Gaià. La resta del territori fou de jurisdicció 

baronial. Vilaverd era senyoria de l’arquebisbe de Tarragona. 

El territori de la Conca formà part de la vegueria de Montblanc; tanmateix, Santa 

Coloma de Queralt i la seva rodalia formaven part de la de Cervera; i Vallclara, 

Vimbodí i Senan, de la de Lleida. Amb el decret de Nova Planta la vegueria de 

Montblanc esdevingué una alcaldia major del corregiment de Tarragona; els territoris 

que pertanyien a les vegueries de Cervera i de Lleida passaren als respectius 

corregiments. Montblanc esdevingué cap d’un partit judicial dins la província de 

Tarragona el 1835. En la divisió comarcal decretada per la Generalitat de Catalunya el 

1936 la comarca constava de 23 municipis i prenia com a base, amb algunes 

modificacions, el partit judicial de Montblanc. El 1987 la comarca restà formada per 21 

municipis. Una llei del 1990 de modificació dels límits comarcals féu que Vallfogona de 

Riucorb se segregués de la Segarra i s’agregués a la Conca de Barberà.  

3.16.3 Inventari del patrimoni cultural 

A continuació es mostren els resultats de la consulta efectuada en l’Inventari del 

Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Catalunya i d’altres inventaris de caire més 

local, com és ara l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Conca de Barberà. 

3.16.3.1 Béns culturals d’interès nacional (BCIN). 

No s’ha detectat cap Bé cultural d’interès nacional (BCIN) en l’àmbit de les 

alternatives en estudi del projecte “Millora general. Variant de Belltall. C-14 del PK 

53+000 al 55+460. Tram: Passanant”. 
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3.16.3.2 Jaciments arqueològics (JA) 

Fruit de la consulta de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya es localitzen 

4 jaciments arqueològics (J.A.) de diferents tipologies i cronologies, en els entorns de 

del poble de Belltall, però fora de l’àmbit de les alternatives en estudi del projecte 

“Millora general. Variant de Belltall. C-14 del PK 53+000 al 55+460. Tram: Passanant”. 

Aquests jaciments són:  

 

3.16.3.3 Patrimoni arquitectònic (PA).  

Fruit de la consulta de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya es localitzen 

7 elements del Patrimoni arquitectònic (P.A.) de diferents tipologies i cronologies, en 

els entorns de del poble de Belltall. D’aquests elements, un es troba fora de l’àmbit 

de les alternatives en estudi del projecte “Millora general. Variant de Belltall. C-14 

del PK 53+000 al 55+460. Tram: Passanant”, i els altres sis es troben dins el mateix 

casc urbà i, per tant, fora de qualsevol possible afecció.  

 

4 IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES  

Un cop analitzada la situació actual de la zona tant a nivell social i cultural com pel que 

fa al medi natural es refereix, els possibles impactes que es derivarien del projecte són 

els que es comenten a continuació:  

 

- Impacte sobre ecosistemes existents:  

L'obra transcorre prop d'ecosistemes d'interès que poden veure's ocupats de forma 

temporal o definitiva per la construcció de la carretera.  
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- Afectació de l'obra als cursos d'aigua existents  

La traça de la variant creua diferents cursos d'aigua, per tant s'haurà de vigilar, 

controlar i evitar l'arribada al curs d'aigua de residus de l'obra, com olis de maquinària, 

productes químics, aigües de neteja o restes de formigó.  

 

- Conservació del nivell freàtic i la qualitat de les aigües subterrànies  

Les aigües subterrànies es podrien veure afectades de la mateixa manera que les 

aigües superficials. Les mateixes precaucions han de ser preses.  

 

- Erosió del sòl treballat  

El sòl que queda modificat per l'obra (tant paraments de terraplens com cares de 

desmunts) pot erosionar fàcilment si no es prenen les mesures correctores adequades.  

 

- Contaminació del sòl i del medi   

El sòl adjacent a l'obra pot contaminar amb olis, hidrocarburs, llots tixotròpics, etc. 

Aquestes substàncies poden perjudicar, entre d'altres àmbits, les terres de cultiu que 

envolten la traça de la carretera. S'ha de tenir especial cura en les zones de parc de 

maquinària i recollida de material. Per evitar aquests problemes, s'ha d'avaluar la 

toxicitat de els materials utilitzats i gestionar de manera que els residus no vagin a 

parar al medi.  

 

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, pot produir tant a causa de les partícules de 

pols que es puguin generar en l'obra com pels residus del procés de combustió de els 

motors de la maquinària.  

 

- Impacte visual i pèrdua de qualitat paisatgística  

La carretera tindrà un impacte visual força notable per la qual cosa es procurarà 

integrar-la, i en concret integrar les obres de fàbrica, al medi de la millor manera 

possible i repoblar els talussos amb espècies ja presents a la comarca. 

 

- Alteració del benestar de la població durant l'obra  

La construcció de la carretera afecta els habitants dels nuclis propers tant pel soroll, 

pols i vibracions com pels possibles talls i desviaments de trànsit que es produeixin en 

l'època d'obres.  

 

- Alteració del benestar de la població una vegada construïda l'obra  
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En el moment que l'obra estigui finalitzada s'espera que la qualitat de vida dels 

habitants de Belltall millori de forma considerable a causa de la reducció de la 

intensitat de trànsit pel centre del nucli urbà. Així mateix també millorarà la qualitat del 

servei per als usuaris d'aquesta que no són residents en els nuclis urbà travessats.  

 

- Risc d'incendi  

Les obres són possibles causants d'incendis forestals, tant per la presència de 

maquinària que pot produir espurnes com per la presència de residus susceptibles 

d'iniciar focs.   

 

- Impacte dels sistemes constructius de les estructures  

En el projecte es preveu la construcció de diversos ponts, així com altres estructures 

de menor entitat. El sistema constructiu que s'utilitzi en cadascun d'aquests elements 

haurà de tenir en compte les possibles afeccions a les rieres i vies en qüestió i als 

ecosistemes que els envolten.  

 

- Dinamització econòmica local   

En el moment que l'obra estigui finalitzada es preveu que contribueixi en gran mesura 

a la dinamització econòmica local.  

5 IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES 

5.1 Identificació d’impactes 

La identificació d’impactes té per objecte conèixer els problemes ambientals o 

alteracions que es donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del 

plantejament, disseny, execució i explotació de la via projectada. 

 

El mètode emprat per a la identificació d’impactes és un llistat on s’enumeren les 

accions del projecte susceptibles de causar impacte i se senyalen els principals 

impactes.  

 

5.1.1 Unitat d’obra: Ocupació de terrenys 

Impactes: 
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 Pèrdua de propietat. 

 Canvis d’ús del sòl 

 Pèrdua d’hàbitats naturals 

 Efecte barrera 

5.1.2 Unitat d’obra: Tala, esbrossada i retirada de la terra vegetal 

S’engloben en aquesta actuació les operacions mecàniques de retirada d’arbres, 

arbusts i herbàcies de les zones, així com l’excavació de la terra vegetal, en les zones 

que se situaran els accessos, els abocadors temporals, les instal·lacions temporals 

d’obra i la pròpia via. 

 

Impactes: 

 Eliminació de biomassa. 

 Deteriorament del sòl. 

 Destrucció d’espècies faunístiques directa i indirectament (per alteració de 

l’hàbitat d’avifauna). 

 Disminució de la capacitat de dispersió de la fauna i allunyament d’espècies 

per destrucció d’hàbitats. 

 Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge. 

 Possible deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols i 

partícules. 

 Possible risc d’incendis, especialment si les obres tenen lloc durant l’estiu. 

 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 

5.1.3 Unitat d’obra: Moviment de terres 

Excavació 

Consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació i anivellament de les zones on ha 

d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos, cuneta. En aquest apartat 

s’inclouen les excavacions a cel obert realitzades per medis mecànics com per 

explosius, si aquests fossin necessaris. Aquesta unitat engloba el transport, càrrega i 

descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. 

 

Impactes: 

 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 
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 Afecció a les aigües superficials i subterrànies per la modificació de la xarxa de 

drenatge natural i per l’augment de partícules en suspensió. 

 Alteració de la geomorfologia i del relleu. 

 Risc d’erosió, que depèn directament de la litologia del terreny, del pendent i 

alçada. 

 Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic 

respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament 

relacionada amb la visibilitat de la zona. 

 Sorolls i vibracions. 

 Afectació al trànsit, en el cas de que s’utilitzi la carretera existent pel 

desplaçament de la maquinària. 

 Degradació de la vegetació propera. 

 

Terraplenats 

Engloba totes les operacions que es realitzen per a estendre i compactar els materials 

terrossos necessaris per a la construcció de l’explanada. Aquesta unitat engloba el 

transport, càrrega i descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. Es considera 

que el reblert es realitzarà un cop retirat el sòl vegetal. 

 

El risc d’erosió està estretament relacionat amb el pendent i l’altura del terraplè. A 

mesura que totes dues variables augmentin, també augmenta el risc d’erosió potencial 

del talús. 

 

Quant a les afeccions del paisatge, els terraplens normalment suposen una barrera 

visual, així com un canvi morfològic de la topografia natural de l’àrea on es projecta. 

L’afecció és major com més alts, més pendents i més llargs siguin els terraplens. 

 

Impactes: 

 Augment del nivell de partícules en l’atmosfera. 

 Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic 

respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament 

relacionada amb la visibilitat de la zona. 

 Sorolls i vibracions durant la construcció. 

 Possible efecte presa quan es realitzin sobre cursos d’aigua. 

 Degradació de la vegetació propera. 
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 Afectació al trànsit, en el cas que s’utilitzi la carretera existent pel desplaçament 

de la maquinària. 

5.1.4 Unitat d’obra: Abocadors 

Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials procedents 

d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra. 

 

Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient 

per a la seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de 

l’abocador. 

 

Impactes: 

 Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per immissions de pols. 

 Possible afecció a les aigües per canvi en el drenatge i per augment dels sòlids 

en suspensió. 

 Alteració del relleu i del paisatge, amb possibles afeccions a la hidrologia 

superficial 

 Destrucció de l’hàbitat, vegetació 

 Ocupació del sòl i possible canvi d’ús 

5.1.5 Unitat d’obra: Ferms 

En aquesta unitat s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o 

estabilitzats amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les 

característiques del reblert. 

 

Impactes: 

 Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules. 

 Efecte barrera de tipus psicològic per introducció d’un nou terreny. 

 Canvi de la qualitat paisatgística 

5.1.6 Unitat d’obra: Obres de fàbrica (passos inferiors) 

Es fa referència a la construcció de totes les estructures complementàries a la traça en 

les que intervenen processos de cimentació. La majoria d’elles són necessàries per a 

salvar elements naturals o artificials, i per canalitzar l’aigua d’escorrentia. 
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Tenen una afecció en la mesura que modifiquen el paisatge. Les obres de fàbrica, si 

bé constitueixen un impacte visual, també representen una correcció per a determinats 

impactes del medi físic i socio-econòmic. Hi ha les destinades a la contenció dels 

talussos o disminució de l’afectació de desmunts (murs) (no se’n preveuen en el 

present projecte de la nova carretera), les dedicades a garantir la continuïtat i cabal 

dels cursos d’aigua, evitant així embassament o inundacions, i donant permeabilitat a 

la traça per a la fauna (obres de drenatge) i les dedicades a restituir la permeabilitat 

territorial per a la població (passos inferiors i superiors). Els possible impactes derivats 

de la construcció de les obres de fàbrica són: 

 

Impactes: 

 Augment del nivell d’immissió de partícules 

 Increment del nivell sonor 

 Pèrdua de qualitat de les aigües i canvis en el drenatge 

 Canvis en la qualitat paisatgística 

 Degradació de la vegetació propera 

5.1.7 Unitat d’obra: Senyalització i barreres de seguretat 

Comprèn les labors de pintat de les marques vials i la col·locació d’esferes de vidre, 

així com el balissament o el marcat de zones excloses al trànsit, la col·locació de 

senyals de circulació, fites d’aresta i la disposició de barreres de seguretat. 

 

Impactes: 

 Intrusió paisatgística 

 Efecte barrera  

 Augment de la lluminositat 

 Contribució a la seguretat vial 

5.1.8 Unitat d’obra: Instal·lacions complementàries (tractament de 

materials, vestuaris i parc de maquinària) 

Es refereix aquesta unitat a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar 

temporalment en obra per a la fabricació de compostos diversos i a les àrees 

destinades al parc de maquinària i a l’ús dels treballadors. 
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Es considera que s’ha extret prèviament  el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc 

adient per a la seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística 

de l’abocador. 

 

Impactes: 

 Augment del nivell d’immissió de partícules i gasos 

 Pèrdua de la qualitat de les aigües per abocament de substàncies químiques 

(tractament de materials) i domèstiques (vestuaris)  

 Increment del nivell sonor 

 Destrucció del sòl edàfic i compactació del mateix 

 Degradació de comunitats vegetals properes 

 Allunyament d’aus per increment de sorolls 

 Intrusió visual i deteriorament paisatgístic 

 Risc puntual d’incendis 

5.1.9 Fase d’explotació: Eix viari 

Es requereix reflectir en aquesta unitat la presència de la via en sí mateixa durant la 

fase d’explotació. 

 

Impactes: 

 Ocupació d’un espai per les noves infraestructures amb la consegüent pèrdua 

d’hàbitats i biomassa 

 Efecte barrera per a la fauna i per a la població 

 Canvis en l’accessibilitat 

 Remodelament del sistema territorial 

 Intrusions en la qualitat del paisatge 

 Possible augment de l’especulació dels terrenys 

5.1.10 Fase d’explotació: Trànsit 

 

Impactes: 

 Increment de les emissions de partícules, metalls pesats i gasos en la zona 

propera a l’eix viari 

 Increment de nivells sonors i de lluminositat 
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 Pèrdues de producció en la vegetació per acumulació de metalls pesats i 

degradació de comunitats vegetals 

 Possible allunyament d’aus pel soroll 

 Increment del risc per atropellaments 

 Possibles accidents d’abocaments de substàncies al medi 

 Possible augment del risc d’incendis 

5.2 Caracterització i valoració dels impactes 

A continuació s’expliquen els diferents impactes i les causes per les que s’ha arribat a 

les diferents avaluacions. 

5.2.1  Impacte sobre la qualitat atmosfèrica 

L’alteració de la qualitat atmosfèrica es produeix en dues etapes clarament 

diferenciades i amb contaminants també de característiques diferents. 

 

- Fase de construcció 

El principal focus de contaminació atmosfèrica en la fase de construcció és a causa de 

les alteracions relacionades amb l’emissió de partícules en els processos d’extracció, 

excavació, preparació pel moviment de terres. Aquestes accions afectaran durant les 

hores de feina i la seva incidència serà local. Al tractar-se d’una zona àrida, aquest 

impacte pot ser molest, però fàcilment minimitzable si es reguen els principals camins 

d’obra en els períodes en que la concentració de pols en l’ambient augmenta.  

 

També s’ha de considerar el possible impacte de les àrees que han d’ésser 

esbrossades. Aquest impacte es considera poc important perquè la major part de 

l’àrea correspon a conreus d’oliveres que no produeixen gran quantitat de pol·len i 

llavors en l’aire i perquè les zones de màquia queden allunyades del nucli urbà. 

 

- Fase d’explotació 

En la fase d’explotació, que comprèn els impactes que són resultat directe de l’ús de la 

infraestructura, el factor de pertorbació atmosfèrica més important és l’emissió de 

gasos contaminants dels vehicles que hi circulen. Els principals gasos emesos són: 

hidrocarburs (HC), monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOX), diòxid de 

carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2), plom (Pb), etc. 
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Al tractar-se d’una nova carretera, l’emissió serà presumiblement la mateixa que es 

realitza en l’actualitat, però es realitzarà a més distància del nucli urbà de Belltall. Per 

aquest fet, i degut a que la intensitat viària no és excessivament alta, aquest impacte 

es considera moderat. 

5.2.2 Afeccions acústiques 

- Fase de construcció 

En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus com a 

conseqüència de les obres (excavacions, moviment de la maquinària pesada, càrrega i 

descàrrega de materials, etc.) 

 

Tot i així es creu que els impactes seran mínims al conjunt de la població donada la 

distància de la variant amb el nucli urbà. Aquest impacte pot ser més important en les 

diferents naus i granjes situades a pocs metres de la traça. Per a minimitzar aquest 

impacte el parc de maquinària hauria d’estar allunyat del nucli urbà. 

 

- Fase d’explotació 

En la fase d’explotació la font del soroll serà el propi trànsit. La intensitat de vehicles 

en aquesta carretera es preveu baixa, a més a més al quedar més lluny del nucli de 

població de Belltall disminuirà aquesta afecció. Fins i tot es produirà una descongestió 

del nucli urbà de Belltall, traduïnt-se en una reducció del nivell sonor. 

5.2.3 Afeccions a la hidrologia 

Aigües subterrànies: 

L’afecció directa sobre les aigües subterrànies només pot tenir lloc quan les obres 

abasten la zona saturada, als aqüífers superficials. 

 

A la nova variant de Belltall no és previsible que s’afectin els aqüífers ja que es troben 

situats a una profunditat superior que la que quedarà afectada per les diferents 

excavacions.  

 

L’afecció indirecta està relacionada amb la potencial infiltració d’aigües contaminants 

procedents de la superfície a causa de les aigües residuals de les instal·lacions, 

vessaments d’hidrocarburs, olis, etc. Aquesta afecció es pot prevenir instal·lant unitats 
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depuradores d’aigües residuals (o bé connectant-les a la xarxa de clavegueram), tenint 

cura del canvi i magatzematge de les substàncies tòxiques, etc.  

 

Aquest impacte també es pot donar durant la fase d’explotació per abocaments 

accidentals o infiltracions de productes contaminants de les aigües d’escorrentia. En 

aquest cas és difícil establir mesures correctores. 

 

En l’àmbit de la zona d’estudi també s’hi troben una sèrie de recs que travessen la 

traça de la carretera. La majoria d’ells són artificials i van ser construïts per facilitar el 

drenatge i el regadiu dels camps de la zona.. 

5.2.4 Impacte sobre la geologia 

Els impactes que pot causar el projecte sobre la geologia i la geomorfologia són 

fonamentalment tres: augment del risc d’inestabilitat de les vessants, destrucció de 

jaciments paleontològics o d’interès geomorfològic i/o geològic i l’adequada i òptima 

adaptació de la traça a la topografia natural.  

 

El risc d’inestabilitat pot ser degut, entre d’altres causes, a la necessitat de realitzar 

grans desmunts o terraplens, provocant una desestabilització dels vessants i un 

agreujament dels fenòmens erosius. La inclinació dels desmunts (1H:2V) està sota els 

paràmetres de l’estudi geotècnic, és a dir que el risc es considera baix. 

 

L’adaptació de la traça a la topografia existent s’ha calculat mitjançant el volum de 

terres d’excavació i de terraplenat. Donat el caràcter de marginal de les terres 

d’excavació, és necessària una gran aportació de terres de préstec, per estar la rasant 

de la variant per sobre de la cota del terreny natural en gran part del traçat, degut a la 

necessitat d’establir interseccions a diferent nivell i de donar permeabilitat a la traça. 

L’esplanada també es forma mitjançant terres de prèstec. 

 

No existeixen elements d’interès geològic o geomorfològic que puguin ser afectats per 

les obres. 

5.2.5 Afeccions a l’edafologia 

Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva: 

El sòl és un dels factors ambientals més afectats per la construcció d’una 

infraestructura viària. L’impacta més greu sobre la capa edàfica és degut a l’ocupació 
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directa i permanent de la pròpia obra, del propi traçat. Donada la magnitud d’aquest 

impacte, es considera que la pèrdua de sòl amb capacitat productiva a escala local 

serà un impacte assumible, i per tant, es considera com a moderat. 

 

Augment de compactació i segellat del sòl: 

Es produeix una pèrdua de l’estructura del sòl per compactació, assentament i segellat 

del sòl, provocat per la circulació de maquinària, per la creació de nous accessos a 

l’obra mentre no és practicable, pel pes de la pròpia carretera, etc. No obstant la 

majoria d’aquestes pèrdues són reversibles amb plans de restauració adequats. 

 

La pèrdua d’estructura de sòl per la ubicació dels parcs de maquinària, casetes d’obra 

o d’altres instal·lacions auxiliars de l’obra és minimitzable amb la correcta elecció dels 

seu emplaçament i una posterior restauració que permeti l’ús del sòl, tal i com estava 

abans de l’inici de la construcció del projecte. 

 

 

 

Augment d’erosió i estimació de la pèrdua de sòl dels talussos: 

La pèrdua de sòls es veu afavorida per la creació de desmunts i terraplens, que 

desestabilitzen els vessants i augmenten el risc d’erosió. El risc d’inestabilitat ve 

generat per les pèrdues de sòl fruit de l’erosió en el propi talús, quan aquestes 

esdevenen altes o molt altes. Una pèrdua continua de sòl incrementarà el risc 

d’inestabilitat a mig i a llarg termini. L’estimació de les pèrdues de sòl dels talussos 

s’han determinat a partir de l’Equació Universal de Pèrdua del Sol (USLE): 

 

A= R · K · L · S · P · C 

On: 

 

A: Valor promig de les pèrdues de sòl anuals (Mg/ha·any ó tn/ha·any) 

R: Índex d’erosió de la pluja (Erosivitat) (MJ·mm/ha·h·any). 

K: Factor d’erosionabilitat del sòl, o vulnerabilitat d’aquest a l’erosió 

(Mg·ha·h/ha·MJ·mm). 

L: Factor de longitud del talús (adimensional). 

S: Factor del pendent del talús (adimensional). 

P: Factor pràctiques de conservació (adimensional). 

C: Factor de conreu o de vegetació (adimensional). 
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Els valors dels factors R, K, P i C de l’equació USLE per a l’estimació de les pèrdues 

de sòl anuals es mostren en la Taula A18.1. 

 

Factor Valor considerat Unitats Referència 

R 1000 MJ·mm/ha·h·any -- 

K 0,027 Mg·ha·h/ha·MJ·mm DPTOP, 1987 

P 1 Adimensional DPTOP, 1987 

C 0.2 Adimensional ICONA, 1982 

Taula A18. 1 . Valors de l’equació de l’USLE utilitzats. 

Els valors de R d’Espanya oscil·len entre 500-1500 MJ·mm/ha·h·any, en aquest cas 

s’ha escollit un valor intermig. 

 

El factor C de 0,2 correspon a un matollar amb poca cobertura. Els resultats obtinguts 

per a les pèrdues totals de sòl (Mg/ha·any) en funció de la longitud i el pendent es 

recullen en la Taula A18. 2. 

  3H:2V 
Longitud (m) 66,70% 

2 17,25 
5 29,90 
10 45,32 
15 57,80 
20 68,69 

Taula A18. 2. Pèrdues totals (Mg/ha•any) en funció 

 

La Taula A18. 3 recull la classificació del grau d’erosió definida pels llindars proposats 

per la FAO, PNUMA i UNESCO.  

 

Pèrdua de sòl (Mg/ha·any) Grau d’erosió 

<10 cap o lleugera 

10-50 Moderada 

50-200 Alta 

>200 molt alta 

Taula A18. 3. Classsificació del grau d’erosio hídrica. 

Els talussos 3H:2V fins a 10 metres de longitud tenen un grau d’erosió moderat. Amb 

longituds majors el grau d’erosió es considerat com a alt. 
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Alteració de les característiques químiques per abocament accidental de 

substàncies tòxiques: 

Els canvis de les característiques químiques del sòl per l’abocament d’olis, 

hidrocarburs i altres substàncies utilitzades a l’obra contaminen al medi i disminueixen 

la qualitat dels sòls.  

 

Aquest impacte seria més elevat en alguns camps de conreu, ja que en aquests casos 

el sòl no està compactat, i podria haver-hi una fàcil percolació d’aquests productes al 

sòl. Això dificultaria a més les tasques de control d’un possible abocament incontrolat. 

5.2.6 Afeccions a la vegetació 

 

Eliminació de la coberta vegetal: 

Aquesta pèrdua de la biomassa vegetal es produeix pel desbrossament de la 

vegetació realitzada en la zona afectada per les obres. Aquesta eliminació de la 

coberta vegetal és parcialment recuperable amb els pertinents plans de restauració de 

vegetació. 

 

Degradació de les comunitats pròximes: 

La vegetació propera a la zona de desbrossada pot veure’s afectada també degut a 

impactes tan directes com indirectes durant la fase d’execució i d’explotació de l’obra. 

El pas de maquinària, l’eixamplament de camins existents, l’acumulació de terres, la 

generació de pols, l’augment d’emissió de contaminants, etc. pot degradar les 

comunitats de la zona. 

 

El risc puntual d’incendis augmenta especialment en les fase de tala i esbrossada i per 

possibles accidents de maquinària. 

5.2.7 Afeccions a la fauna 

 

Efecte barrera: 

No es preveu un efecte barrera important donat que no és una zona de pas directe 

entre dos espais d’interès biològic i la vegetació natural és escassa. La IMD de la 

carretera no es preveu excessivament elevada, hi ha zones on la carretera passa a 

nivell. El riu en si mateix ja representa un corredor de fauna. 



Projecte Constructiu Bàsic                                    Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria 
Variant de Belltall. C-14                                                         Annex 18. Estudi d’impacte ambiental                                                                               

 

86 

 

 

Pèrdua i/o alteració d’hàbitats: 

L’excavació del calaix de la calçada suposa l’artificialització d’una determinada 

superfície comportant la desaparició o alteració de determinats ambients necessaris 

per a la fauna. Es tracta d’un aspecte que també pot tenir rellevància a petita escala, 

amb la desaparició de part de marges de camps de conreu amb vegetació natural o 

amb murs de pedres, en tots els traçats que travessen les zones de conreu. L’elevada 

presència d’aquests elements a la zona d’estudi fa que no es tracti d’un impacte molt 

gran a gran escala però si que, a petita escala, pot afectar a poblacions d’espècies de 

reduït domini vital, com micromamífers o rèptils.  

 

Destrucció directa d’elements de la fauna: 

Un dels impactes que qualsevol infraestructura viària genera sobre la fauna és el de 

destrucció directa d’animals, ja sigui per atropellament durant el període d’explotació, 

com per diversos motius durant l’execució de les obres. En aquest cas, en tractar-se 

d’una variant d’una carretera existent, no es tracta d’un impacte nou. Tanmateix, la 

major velocitat mitjana de circulació o la nova situació de la calçada, fa que es pugui 

pressuposar un increment en la mortalitat d’animals per atropellament o col·lisió a la 

calçada.  

 

Increment en les pertorbacions ambientals: 

Tot i ser una variant d’una carretera ja existent, el fet de discorre per zones no 

transitades actualment fa que l’increment en les pertorbacions que es generen en 

aquestes noves zones sigui important. Es tracta dels efectes derivats de la circulació 

de vehicles per la calçada, com emissió de llum, de soroll o, senzillament, de 

presència humana. Aquests aspectes poden ser importants per a les comunitats 

animals, sobretot per aquelles que requereixen majors graus de tranquil·litat ambiental. 

Una elevada pressió en aquest sentit, pot suposar canvis en el comportament de les 

espècies o desplaçament d’algunes d’elles a zones més tranquil·les. 

5.2.8 Afeccions al paisatge 

Els impactes més importants es donaran a causa del moviment de maquinària, 

ocupacions temporals de terreny, etc. durant l’època de construcció, i sobretot degut a 

la pròpia obra en sí per la introducció de línies rectes i de talussos amb contrast 

cromàtic. 
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Reducció i fragmentació de les unitats de paisatge existents a la zona: 

Majoritàriament, la construcció d’aquesta nova via afectarà a la unitat de paisatge 

agrari. En menor part, també afectarà la unitat de paisatge arbustiu i la vegetació de 

ribera. Aquestes unitats de paisatge es reduiran i es fragmentaran. 

 

Reducció de la qualitat paisatgística: 

Durant el període de construcció, de durada temporal, hi haurà l’impacte visual de 

l’obra causat per la maquinària, els espais destinats per a emmagatzemar materials, 

etc. 

 

En general, s’ha intentat integrar al màxim possible la traça de la nova infraestructura 

dins el paisatge. La unitat de paisatge agrari és una parcel·la transformada per 

l’activitat antròpica, per tant, es donaran unes condicions més òptimes d’integració de 

la nova variant en el paisatge, que en d’altres de més naturals i harmònics. Aquest 

paisatge agrari antropitzat hi predomina les línies rectes com els límits entre parcel·les, 

etc.  

 

En conclusió, tot i que el paisatge de la zona configurat per línies rectes permet una 

capacitat d’absorció alta i en aquest sentit un impacte moderat, la longitud i alçada dels 

talussos augmenta significativament l’impacte, tot i que resulta poc visible des del nucli 

urbà.  

5.2.9 Afeccions al patrimoni històrico-artístic i cultural 

 

Patrimoni arquitectònic: 

L’estudi de la zona de projecte ha permès comprovar sobre el terreny no hi ha cap 

edifici catalogat que sigui afectat per la traça de la variant.  

 

No obstant, en les proximitats de la traça s’han trobat restes arqueològiques 

catalogades com a runes, que provenen d’antigues masies ara ja abandonades. 

 

No es pot descartar que durant els treballs de moviment de terres sortissin a la llum 

noves restes arqueològiques que haurien de ser preservades. En aquest cas, caldria 

aturar les obres i comunicar les possibles troballes a l’administració competent. 
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5.2.10 Afeccions als usos del sòl i al planejament 

 

Reducció i fractura dels usos existents: 

La construcció de la nova variant suposa, tant en el cas de l’alternativa 1, 2 i 3, una 

afectació bàsicament sobre els usos agrícoles de secà. També afectarà una zona de 

vegetació arbustiva. En qualsevol cas, s’ha intentat dividir el mínim les parcel·les 

existents. 

 

Per tant, hi haurà una afectació directa per la reducció i fractura d’aquestes zones de 

conreu de secà i de vegetació arbustiva, que en resultaran reduïdes i fragmentades les 

seves extensions.Tota aquesta zona està classificada pel planejament urbanístic 

municipal com a sòl no urbanitzable. 

 

Ocupació temporal del terreny: 

 

Durant la construcció, a causa del moviments de maquinària pesada necessària per a 

l’obra, l’ocupació de les àrees destinades a magatzem de materials, etc. provocaran 

afectacions als terrenys circumdants. Per tant, n’afectarà als usos existents en les 

àrees pròximes a l’obra. En principi, aquesta afectació serà temporal. 

5.2.11 Afeccions a infrastructures i serveis 

 

Les afeccions a infrastructures i serveis que provocarà la nova variant de Belltall seran 

negatius i es donaran sobretot en la fase de construcció de l’obra. Les afeccions 

repercutiran majoritàriament a la població local de la zona (Ciutadilla, Sarral, 

Montblanc). A continuació es citen les afeccions més importants. 

 

Problemes ocasionats pels talls periòdics de trànsit i desviaments de camins: 

 

Durant el període de construcció de l’obra, els conductors que circulin per les 

carreteres i camins afectats pel traçat de la variant, hauran de patir alguns talls de 

circulació. També provocarà desviaments de camins.  

 

Malmesa d’infrastructures i serveis existents i pèrdua de permeabilitat: 
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La zona d’estudi està configurada per diverses vies rodades que en resultaran 

malmeses, com les carreteres o camins que enllacen la població de Belltall amb 

d’altres poblacions que restaran afectades per el traçat de la nova variant. També hi ha 

alguns camins sense asfaltar que arriben a masies, camps, etc.  

 

La pèrdua de permeabilitat temporal afectarà a les següents carreteres i camins:  

 

- C-14 

- Camí de Tallat 

- Camí de Rocallaura 

- Camí de Vallbona 

 

5.2.12 Afeccions socials i econòmiques 

 

Es diferencia, positivament o negativament, els impactes socio-econòmics que 

comportarà la construcció de la nova via, segons si es troba en fase de construcció o 

en fase d’explotació.  

 

Els impactes positius es produiran en una extensió més gran i directament sobre un 

nombre més elevat de persones (usuaris de la carretera, els habitants del nucli urbà de 

Belltall per on ara passa el trànsit, etc.).  

 

Els impactes negatius són, en general, més locals i afecten molt directament a un 

conjunt de persones directament relacionades amb l’espai ocupat per la nova 

infraestructura bé perquè treballen la terra, bé perquè viuen o treballen a pocs metres 

de la traça, etc.  

5.2.12.1 Impactes positius 

 

Fase de construcció: 

 Creació de nous llocs de treball. Durant el procés de construcció de la nova 

infraestructura, es preveu que es crearan nous llocs de treball, per tal de fer 

front a la necessitat de mà d’obra. 

 

Fase d’explotació: 
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 Estalvi de temps i millora de la comoditat dels conductors 

 Els automobilistes que estiguin de pas, no hauran de passar pel nucli urbà de 

Belltall. Amb això, es donarà una major accessibilitat i connectivitat entre els 

municipis de la comarca. 

 Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Belltall. La disminució de 

vehicles de pas dins el centre urbà especialment els vehicles pesants, 

comportarà una disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, 

permetent un ambient més agradable per a la població resident. Al mateix 

temps, també n’augmentarà la seguretat vial. Com a conseqüència d’això, la 

qualitat de vida de la població local de Belltall millorarà significativament. 

 

 

 

5.2.12.2 Impactes negatius 

Fase de construcció: 

 Augment del soroll que comportarà un estrès als habitants de les zones 

pròximes. 

 Demores ocasionades en el trànsit degut a talls intermitents o regulacions del 

trànsit. 

 Expropiació de sòl. 

 

Fase d’explotació: 

 Disminució de l’activitat econòmica dels botiguers i restauradors de Belltall al 

reduir el trànsit de pas pel centre del poble. 

5.2.13 Impacte del risc d’incendi forestal 

 

El risc d’incendi forestal es considera baix donat que els sòls de conreus estan molt 

nets de vegetació herbàcia, les zones de bosquines són petites i humides. 

5.3 Metodologia utilitzada en les matrius 

S’ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d’impactes que inclou els 

impactes en la fase de construcció i en la fase d’explotació. Les matrius són conjuntes 
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a les alternatives per afavorir la visualització de les diferències existents. Cada impacte 

s’ha determinat segons es realitzin o no les mesures preventives i correctores 

proposades. L’impacte residual és aquell que quedarà tot i haver realitzat les mesures 

correctores. 

 

S’utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto 

1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, a més d’altres definicions exigides pel Departament de Medi Ambient 

(referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació 

respecte de l’origen). Aquestes caracteritzacions són: 

 

1. Segons la intensitat: grau d’alteració produïda i severitat dels efectes causats pels 

impactes negatius. 

- Efecte mínim: El que es pot demostrar que no és notable. 

- Efecte notable: Es manifesta com una modificació del medi ambient, 

dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de 

funcionament, que produeixi o pugui produir al futur repercussions 

apreciables als mateixos. 

 

2. Segons el signe: 

- Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i 

científica com per la població en general, dins del context d’una anàlisi 

completa, dels costos i beneficis genèrics i de les externaliats de 

l’actuació contemplada. 

- Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor 

naturalístic, cultural, paisagístics, de productivitat ecològica, o en una 

increment dels perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres 

riscos ambientals. 

 

3. Segons la incidència: 

- Efecte directe: Té una incidència immediata en algun aspecte 

ambiental. 

- Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència 

immediata respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 
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4. Segons el tipus de sistema actiu: 

- Efecte simple: Aquell que es manifesta sobre un sol component 

ambiental (o aquell, el mode d’acció del qual és individualitzat), sense 

conseqüències en la inducció de nous efectes, ni en la acumulació ni en 

la sinèrgia. 

- Efecte acumulatiu: Aquell que quan es propaga l’acció de l’agent 

inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, ja que no 

existeixen mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la 

de l’increment de l’agent causant del mal. 

- Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la 

presència simultània de diversos agents, suposa una incidència 

ambiental major que l’efecte suma de les incidències individuals 

contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou dins d’aquest tipus 

aquell efecte, el mode d’acció del qual, indueix a l’aparició d’altres nous. 

5. Segons l’aparició: 

- A curt termini: Es manifesta abans d’un any. 

- A mig termini: Es manifesta abans dels cinc anys. 

- A llarg termini: Es manifesta després dels cinc anys. 

 

6. Segons la persistència: 

- Efecte permanent: Suposa una alteració que no desapareix en el 

temps. 

- Efecte temporal: Suposa una alteració no permanent en el temps, amb 

un termini temporal de manifestació que pot ser estimat o determinat. 

7. Segons la reversibilitat: 

- Efecte reversible: Aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser 

assimilada per l’entorn de forma mesurable, a mig termini, a causa del 

funcionament dels processos naturals de la successió ecològica i dels 

mecanismes d’autodepuració del medi. 

- Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat, o la dificultat 

extrema, de retornar a la situació anterior a l’acció que el produeix. 

8. Segons la recuperabilitat: 

- Efecte recuperable: Aquell on l’alteració que suposa pot ser eliminada, 

ja sigui per l’acció natural, o per l’acció humana. 
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- Efecte irrecuperable: Quan l’alteració o pèrdua que suposa és 

impossible de recuperar o restaurar, tant per l’acció natural com per la 

humana. 

9. Segons la seva periodicitat: 

- Efecte periòdic: Aquell que es manifesta com un model d’acció 

intermitent i continu en el temps. 

- Efecte d’aparició irregular: Es manifesta de forma imprevisible en el 

temps, i les seves alteracions s’han d’avaluar en funció d’una 

probabilitat d’ocurrència. 

10. Segons la manifestació: 

- Efecte continu: Aquell que es manifesta com una alteració constant en 

el temps, acumulada o no. 

- Efecte discontinu: Aquell que es manifesta per mitjà d’alteracions 

irregulars o intermitents en la seva permanència. 

 

11. Segons l’extensió: Fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt on 

s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats. 

- Efecte localitzat 

- Efecte extensiu 

 

12. Segons la situació: Indica on es produeix l’impacte independentment de la seva 

capacitat d’extensió. 

- Proper a l’origen 

- Allunyat de l’origen  

 

Valoració de l’impacte 

 

Es fa en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del 

grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes es 

valoren segons les següents categories d’impactes: 

 Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada 

ha acabat l’activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i 

correctores. 

 Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques 

protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions 

ambientals inicials requereix cert temps. 
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 Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adeqüació 

de mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la 

recuperació requereix un període de temps dilatat. 

 Crític: Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb 

aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 

condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, inclòs amb 

l’aplicació de mesures correctores. 

5.4  Matrius d’identificació i valoració d’impactes 

A continuació es presenten les matrius d’identificació i valoració d’impactes, amb les 

mesures preventives i correctores que s’hi poden associar. 
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 MATRIU D'AVALUACIÓ D'IMPACTES   

Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

Atmosfera 

Augment de les partícules en suspensió,  

pel moviment de terres, etc. en la fase de construcció  

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

temporal, periòdic, discontinu, extensiu, pròxim a 

l'origen, reversible a curt termini, recuperable 
Regar els camins, les superfícies d'obra 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MOD/COMP COMPATIBLE 

Augment de gasos contaminants pel trànsit durant el 

període d'explotació i augment de gasos 

contaminants pel moviment de maquinària, ferm i 

plantes de tractament de material durant la fase de 

construcció 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

temporal, extensiu, pròxim a l'origen, reversible, 

recuperable Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en 

bones condicions VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT  COMPATIBLE  

          

Soroll 
Augment de les emissions sonores durant el període 

d'obres i durant la fase d'explotació 

mínim, negatiu, simple, directe, a llarg termini, 

permanent, periòdic, continu, extensiu, pròxim a 

l'origen, irreversible, recuperable 

Respectar l'horari de descans 

Mantenir la maquinària en bon estat 

Evitar situar el parc de maquinària proper al nucli urbà o 

vivendes aïllades 

Instal·lació de pantalles acústiques en tres punts de la 

traça, propers a dues granges i al Mas Marrugat 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MOD/COMP MOD/COMP 
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Aigua  

Canvi de drenatge de les aigües superficials i 

afectació dels cursos dels rius. 

notable, negatiu, directe, acumulatiu, a curt 

termini, permanent, irreversible, recuperable, 

continu, localitzat, proper Realització de les obres de drenatge. 

Control dels efluents vessats al riu VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

Contaminació a les aigües superficials pel vessament 

de líquids, hidrocarburs, olis, ciment, etc. procedents 

del manteniment de la maquinària i d'obres de fàbrica 

i de les aigües residuals 

 (La valoració s'ha efectuat considerant que l'impacte 

és només possible) 

notable, negatiu, acumulatiu, directe, a curt 

termini, temporal/permanent, irregular, extensiu, 

continu, allunyat, irreversible a curt termini, 

parcialment recuperable 

Evitar vessaments d'olis, líquids, etc. procedents del 

manteniment de la maquinària i controlar la seva correcte 

gestió 

Emmagatzemar els productes tòxics a llocs habilitats a 

tal efecte 

Connectar les aigües residuals a la xarxa de 

clavegueram o instal·lar una estació sèptica 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

          

Geologia 

Inestabilitat de vessants 

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, 

permanent, localitzat, irregular, continu, proper a 

l'origen, irreversible, recuperable 
 Actuar mitjançant la instal·lació d’elements de contenció 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Moviment de terres. Excedents de terres o 

necessitats de terres 

notable, negatiu, acumulatiu, curt termini, 

permanent, lluny a l'origen, extensiu, irreversible, 

parcialment recuperable 

Abocament de terres sobrants en zones on calgui 

restauració 
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VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

          

Edafologia 

Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva 

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini, 

permanent, irreversible, irrecuperable, continu, 

localitzat 

Recuperar la cobertura edàfica superficial (terres 

vegetals) mitjançant la retirada de la capa fèrtil i el seu 

convenient abassegament temporal per a la posterior 

reutilització 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT MODERAT 

 

Augment de l'erosió 

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, 

permanent, irreversible, recuperable, continu, 

localitzat 

Dissenyar talussos amb poc pendent ( ≤ 3H:2V; 

revegetables). 

Canalitzar les aigües als talussos. 

Redistribuir les terres vegetals. 

Millorar la qualitat de les terres vegetals. 

Revegetació de talussos i restauració de zones 

degradades 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

Augment de la compactació i segellat del sòl 

mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a curt termini, 

permanent, irreversible, recuperable, continu, 

localitzat 

Limitar amb encintat la superfície afectada pel projecte 

Utilitzar la traça com a indret de pas i els camins 

preexistents com accessos de l'obra 

Situar el parc de maquinària a àrees compartides amb 

antics conreus 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 
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Disminució de la qualitat del sòl per abocament 

accidental de substàncies 

 (La valoració s'ha efectuat considerant que l'impacte 

és només possible) 

mínim, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig 

termini, permanent, parcialment reversible, 

parcialment recuperable, d'aparició irregular, 

discontinu, localitzat 

Evitar vessaments d'olis, líquids, etc. procedents del 

manteniment de la maquinària i controlar la seva gestió  

Emmagatzemar els productes tòxics a llocs habilitats 

Portar el material sobrant de l'obra a abocadors o llocs 

habilitats a tal efecte 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

          

Risc d'incendis Augment del risc d'incendis 

mínim, negatiu, sinèrgic, directe-indirecte, a curt 

termini, permanent, continu, localitzat, irregular, 

proper a l'origen, extensiu, irreversible, 

parcialment recuperable 

No fer foc a les obres durant l'estiu 

Respectar les normes vigents de prevenció d'incendis 

Revegetació amb espècies de baix índex d'inflamabilitat, 

evitant la continuïtat dels combustibles vegetals  

Major proporció de lleguminoses que de gramínies a les 

barreges d'hidrosembra  

Senyalització de l'obra per risc d'incendis 

Prohibició d'eliminar restes vegetals a través de la crema 

Compliment del Decret 64/95 de 7 de març 

Compliment del Decret 130/98 de 12 de maig 

Mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem 

exterior de la calçada 

Mantenir una zona de protecció de 2m a banda i banda  

de la calçada 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 
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Vegetació 

Eliminació de la coberta vegetal 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable Limitar acuradament la zona d'obres  

Revegetar els talussos i les zones d'ocupació temporal VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER MODERAT 

Degradació de les comunitats pròximes 

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a 

curt/mig termini, permanent, continu, localitzat, 

pròxim a l'origen, irreversible, recuperable 
Limitar acuradament la zona d'obres 

Revegetar els talussos i les zones d'ocupació temporal 
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT MODERAT 

    

Fauna 

Destrucció d'individus pel moviment de terres i pel 

trànsit 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable 

Limitar de la zona d'obres i dels camins d'accés d'obres. 

Adequar tots els passos transversals a la carretera com 

a passos de fauna. Col·locació de tanques a l'entorn dels 

passos 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT MOD/COMP 

Pertorbacions a les comunitat properes per soroll, 

llum, etc. 

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a 

curt/mig termini, permanent, continu, localitzat, 

pròxim a l'origen, irreversible, recuperable 

Limitar la zona i l'horari de les obres 
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VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT MODERAT 

Efecte barrera 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

permanent, continu, localitzat, lluny a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable 
Adequar tots els passos transversals a la carretera com 

a passos de fauna 

Col·locació de tanques a l'entorn dels passos 
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEV/MOD MOD/COMP 

          

Paisatge 

Reducció i fragmentació de les unitats de paisatge 

existents a la zona 

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini, 

permanent, irreversible, irrecuperable, continu, 

localitzat  

  
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER SEVER 

Reducció de la qualitat paisatgística 

notable, negatiu, simple, directe, a curt termini, 

irreversible, parcialment recuperable, localitzat Revegetació dels talussos 

Reconstrucció i restauració de les zones ocupades 

temporalment 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER SEV/MOD 
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Patrimoni Afectació pel moviment de terres 

mínim, positiu, directe, simple, a curt termini, 

temporal, irreversible, recuperable, localitzat, 

allunyat de l'origen. 
Alternatives 1, 2, i 3: un control arqueològic dels tots els 

rebaixos i del procés de desbrossament per preservar la 

destrucció, dels possibles jaciments que es poguessin 

trobar en la zona. VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

          

Infraestructures 

i  

serveis 

Malmesa infrastructures i serveis existents, i pèrdua 

de permeabilitat 

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini, 

permanent, irreversible, recuperable, localitzat 

Reposició dels camins principals. 

Reposició dels serveis existents (línies elèctriques) 
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER COMPATIBLE 

Problemes ocasionats pels talls periòdics de trànsit i 

desviaments de camins 

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini, 

temporal, irreversible, recuperable, localitzat 
Regulació dels talls de trànsit durant les hores punta 

Senyalització de les zones d'obres i dels possibles 

desviaments 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 
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Usos del sòl i  

planejament 

Reducció i fractura dels usos existents 

negatiu, directe, simple, a curt termini, 

permanent, irreversible, irrecuperable, continu, 

localitzat  Remuneracions als propietaris afectats per les 

expropiacions VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER MODERAT 

Ocupació temporal del terreny 

negatiu, directe, simple, a curt termini, temporal, 

irreversible, recuperable, localitzat 

Limitació de les zones destinades a instal·lació 

d’infrastructures d’obra (maquinària), i dels llocs 

destinats a magatzem de materials. En general, limitar 

l’afectació sobre el territori a la mínima superfície 

necessària. Recuperació dels terrenys afectats o de les 

zones ocupades temporalment (revegetació)Ocupació de 

conreus abandonats 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

MODERAT COMPATIBLE 

          

Socio-econòmic 

Creació de nous llocs de treball 

positiu 

  
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Pèrdues econòmiques i socials per la reducció i 

fractura d'àrees de conreu 

notable, negatiu, simple, a curt termini, 

irreversible, recuperable 
Remuneracions als propietaris afectats per les 

expropiacions 

Reconstrucció i restauració de les zones ocupades 

temporalment 

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER MODERAT 
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Augment del risc d'inundació de camps de conreu 

notable, negatiu, directe, a curt termini, temporal, 

discontinu, extensiu, irregular, reversible, 

recuperable 
Estudi exhaustiu a nivell de projecte per a determinar les 

canalitzacions necessàries a la sortida de les obres de 

drenatge per impedir l'entollament de camps 
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

SEVER COMPATIBLE 

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Belltall 

positiu 

  
VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

Estalvi de temps i millora de la comoditat dels 

conductors 

positiu   

VALORACIÓ DE 

L'IMPACTE 
IMPACTE RESIDUAL   

COMPATIBLE COMPATIBLE   
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6 MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per a la reordenació ecològica, estètica i paisatgística de l’àrea afectada per les obres 

de construcció de la nova carretera i la seva entrada en servei, s’han descrit una sèrie 

de mesures preventives i correctores que anul·len o minimitzen alguns dels impactes 

descrits a l’apartat anterior.  

6.1 Ocupació del terreny 

L’ocupació del terreny és un aspecte molt important durant les obres, que causa un 

gran nombre d’impactes sobre la vegetació, la fauna, la geomorfologia, el paisatge, 

l’agricultura, la població resident propera, etc. És per això que és important prendre 

totes les mesures possibles perquè aquesta ocupació sigui la mínima possible i a que 

afecti menys als valors naturals, socio-culturals i econòmics de la zona. Es proposen 

les següents mesures preventives i correctores: 

 

 Marcar acuradament i encintar les zones afectades per les obres, tot 

minimitzant la seva afectació (límit d’ocupació), especialment les zones 

properes a les bosquines. 

 En el cas que sigui necessari afectar més àrea que el límit d’ocupació, cal 

definir juntament amb la Direcció d’Obra Ambiental les amplades a afectar. 

Això inclou marcar el límit de talussos però també marcar la zona 

d’abassegament de terra vegetal, d’abocadors temporals, instal·lacions, etc. 

 Reduir al màxim l’obertura de camins d’accés a l’obra, tot utilitzant la pròpia 

traça i els camins preexistents. Els camions, vehicles i diferent maquinària de 

l’obra aprofitaran la xarxa de camins ja existent a tota la zona.  

 En el cas que sigui estrictament necessari crear nous camins, aquests no 

superaran l’amplada dels vehicles que hi hagin de passar. Un cop acabada 

l’obra es procedirà a la revegetació d’aquests accessos temporals per tal de 

recuperar les condicions inicials.  

 Ubicar les instal·lacions d’obra fora de les zones de sensibilitat alta. 
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6.2 Soroll i contaminació atmosfèrica 

En la fase de construcció es recomana realitzar una sèrie d’accions per a destorbar el 

mínim possible a la població veïna, vegetació i fauna, entre les que es pot destacar: 

 

 Regar la traça i camins de servei, durant el moviment de terres.  

 Mantenir el parc de maquinària i els sistemes d’insonorització dels equips en 

bones condicions. 

 Respectar al màxim les hores de descans de la població d’acord a les 

ordenances municipals corresponents. 

 

De cara a la fase d'explotació, no s'instal·laran pantalles acústiques en cap punt de la 

traça de la variant. 

6.3 Alteracions als cursos d’aigua i aqüífers 

A continuació es presenten una sèrie de mesures preventives i correctores que cal 

tenir en compte per a disminuir les afeccions als corrents d’aigua superficials. 

 

 No acopiar terres ni materials d’obres a prop dels cursos d’aigua.  

 Els camps són terrasses i el terra està compactat. Cal conduir els punts 

d’acumulació d’aigua fins a canalitzacions existents a la zona, tals com cunetes 

de carreteres properes, marges de conreus, etc. per impedir l’entollament dels 

camps de conreu cap al riu Anguera, sempre que sigui possible. 

 L'execució de la cuneta de guarda s'ha de procurar fer-la abans de l'excavació 

del desmunt per tal d'evitar l'obertura d’un accés específic i la conseqüent 

afectació de la vegetació adjacent. 

 En la fase d'obra s'evitarà l'erosió de talussos ja sigui de desmunts o de 

terraplens donant sortida provisional a l'aigua en els mateixos punts on es 

construiran els baixants definitius. 

 No revestir la cuneta de peu de terraplè.  

 Controlar que es realitzi el canvi d’oli o les reparacions de la maquinària a les 

àrees destinades a aquesta finalitat (parc de maquinària) o a tallers externs a 

les obres. En el cas que la maquinària s’espatlli i sigui impossible la seva 

mobilització fins al parc de maquinària o el taller, caldrà adequar la zona on 

s’hagi de reparar amb plàstics o altre material aïllant. 
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 Disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a l’emmagatzematge de 

matèries i residus tòxics o perillosos durant les obres. 

 Procedir a la restauració de la vegetació de totes superfícies afectades per les 

obres i que no tenen una ocupació permanent (talussos, superfícies d’aplec, 

abocadors, etc.) 

6.4 Afeccions als sòls, l’erosió 

En la fase de construcció s’han de realitzar les següents mesures preventives i 

correctores en la zona d’ocupació permanent i temporal per a poder reutilitzar la terra 

vegetal del sòl actual de la zona en els talussos: 

 

 Recuperar la cobertura edàfica superficial mitjançant la retirada de la capa fèrtil 

i el seu convenient acumulament per a una posterior reutilització. Es recomana 

decapar com a terra vegetal els primers 30 cm de gruix per a la posterior 

restauració i revegetació de talussos. Aquests 30 cm seran suficients per a 

poder estesar 30 cm de terra vegetal en els talussos. La terra vegetal no 

s’hauria de barrejar amb altres materials procedents de l’obra. El decapat es 

realitzarà quan el sòl estigui sec. 

 Es recomana realitzar l’abassagament de la terra vegetal en piles d’una alçada 

màxima de 4 m, procurant no alterar l’estructura del sòl per compactació. És 

convenient que estiguin barrejats amb la vegetació destruïda per augmentar el 

nivell de matèria orgànica d’aquests  així com el banc de llavors. S’ha d’evitar 

el pas de maquinària pesada sobre el sòl. 

 Millora de la qualitat de les terres vegetals. Es millorarà el contingut orgànic de 

les terres vegetals. Per valorar exactament la quantitat de matèria orgànica a 

afegir es realitzarà anàlisis de les terres acumulades. L’esmena orgànica 

s’aplicarà en l’abassegament temporal, un o dos dies abans de la redistribució 

de les terres vegetals. 

 Si és necessari durant el període d’abassagament es realitzaran feines 

d’aireació, fertilització del sòl. S’estendrà un gruix de terra de 20 cm. Després 

d’estendre la terra serà necessari fresar-la. 

 La terra vegetal emmagatzemada es redistribuirà a les superfícies de nova 

creació que s’han de restaurar.  

 Realitzar la hidrosembra dels talussos inmediatament després de l’estesa de 

les terres vegetals. D’aquesta manera es disminuirà l’erosió d’aquests terrenys. 
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 Realitzar la revegetació de talussos amb plantes de creixement ràpid entre 

d’altres, (i adaptades al clima) per tal que la cobertura vegetal augmenti el més 

aviat possible, de la mateixa forma que l’arrelament d’aquestes plantes. El gruix 

mínim de sòl a utilitzar a les zones a restaurar és de 20 cm. La redistribució del 

sòl s’efectuarà amb temps sec. Sota cap concepte la terra vegetal s’utilitzarà 

per omplir forats o reblerts de les obres o llocs adjacents.  

 Recuperar les zones d’ocupació temporal i dels accessos provisionals. Un cop 

el material sobrant de l’obra és eliminat de les zones d’ocupació temporal, 

l’estructura del sòl d’aquests indrets es recuperarà mitjançant subsolat. Els 

accessos provisionals establerts durant l’obra seran restaurats per restituir la 

serva morfologia inicial. 

 Canalitzar correctament les aigües a les capçaleres dels desmunt mitjançant 

cunetes de guarda i terraplens durant la fase de construcció, així com a altres 

llocs de l’obra susceptibles de tenir processos d’erosió.  

 Canalitzar correctament les aigües als abocadors i abassagaments de terra 

vegetal. 

 Evitar el vessament d’olis, hidrocarburs i d’altres substàncies contaminants 

sobre el sòl i disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a 

l’emmagatzematge de matèries i residus tòxics o perillosos durant les obres. 

 Situar l’àrea d’activitats i el parc de maquinària en àrees compactades per 

antics conreus. D’aquesta manera les possibles afectacions sobre el medi 

natural i la població de l’indret seran menors que si es situessin en les zones de 

vinyes, a la bosquina de pi blanc, als camps actius d’oliveres o a terrenys 

propers al nucli de població. 

6.5 Estudi paisatgístic 

L'objecte d'aquest apartat és predir i valorar la magnitud i la importància dels efectes 

que les noves actuacions poden arribar a produir en el caràcter del paisatge i en la 

seva percepció i determinar estratègies per evitar els impactes o mitigar els possibles 

efectes negatius. 

 

La carretera s'emmarca en un entorn territorial amb vocació clarament agrícola. La 

pressió antròpica sobre la zona desemboca en un paisatge clarament antropitzat 

dominat pels terrenys de cultiu. Els sistemes associats a relleus romanen de forma 
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natural a causa de les proteccions exercides sobre ells, quedant delimitats per 

terrenys. 

6.5.1 Identificació de les unitats de paisatge dintre de l'àmbit de l'estudi  

 

En la delimitació de les unitats de paisatge s'han considerat els següents criteris: 

 Relleu 

Aspectes geològics i hidrològics 

Ús del sòl  

Singularitats ambientals (zones de presència de flora o fauna singulars o zones 

amb característiques hidrològiques naturals, zones protegides...) 

Intervenció humana  

Singularitat visual  

Cromatografia 

 

En funció de l'anàlisi visual del marc d'actuació, de la revisió cartogràfica de les dades 

disponibles i de les visites a camp s'han identificat quatre unitats de paisatge dintre de 

l'abast del present estudi d'integració paisatgística. 

 

Les unitats de paisatge definides s'enumeren a continuació:  

 

 UNITAT DE PAISATGE 1 AGRÍCOLA VINYA  

UNITAT DE PAISATGE 2 AGRÍCOLA I ALTRES  

UNITAT DE PAISATGE 3 RIBERENQUES I RIBERENQUES ENGORJADES 

UNITAT DE PAISATGE 4 PAISATGE ANTROPITZAT 

6.5.1.1 Unitat de paisatge 1 agrícola vinya  

 

Aquesta unitat de paisatge és la unitat dominant en l'àmbit d'actuació de l'estudi de 

paisatge. Està caracteritzada per grans extensions de terreny de cultiu de vinya. La 

percepció cromàtica d'aquesta unitat està caracteritzada per la dominància del verd en 

diferents tonalitats. En part de la unitat paisatgística s'inclouen elements de degradació 

visual motivats pels camps de cultiu abandonats. La percepció de la unitat és 

homogènia amb una clara actuació antròpica en la seva conformació. 
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6.5.2 Integració paisatgística 

Amb la finalitat d’intentar integrar dins d’aquest entorn paisatgístic la nova 

infraestructura sense que generi un excessiu impacte visual s’ha realitzat una senzilla 

anàlisi amb les percepcions visuals d’aquests àmbits o zones paisatgístiques al voltant 

del projecte. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 
En el cas d’una carretera es plantegen 4 zones on es pot intervenir en la integració 

paisatgística : 

 

- Restauració talussos 

- Superfícies d’enllaç 

- Enjardinament de la rotonda 

- Adequació de obres de fàbrica (passos inferior i superior, obres de 

drenatge i passos de fauna) 

 

Per a cada una de les zones es proposen unes directrius que manera que la carretera 

quedi integrada paisatgísticament  en funció de les unitats paisatgístiques 

anomenades anteriorment i de manera que la espècie plantada pertanyi a la zona:  

6.6 Restauració 

6.6.1 Restauració de terraplens i desmunts 

La restauració de terraplens de pendents 3H:2V es realitzarà prèvia estesa de terra 

vegetal i posterior hidrosembra i plantacions. 

 

La restauració aconsegueix els següents efectes positius: 

VERD 

CLAR 

MARRÓ 

BLAU 

VERD 

FOSC 

MARRÓ/GRI

S 

BLAU 

VERD 

Figura A18. 8. Percepcions visuals 
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 Minimitzar l’impacte paisatgístic i visual creat per les obres, mitjançant 

l’harmonització de la carretera amb l’entorn, dissimulant els efectes produïts i 

suavitzant elements i aspectes del paisatge no grats per a la vista dels 

habitants de la zona, dels conductors i d’altres observadors exteriors a la 

carretera. 

 Contribueix a mantenir l’estabilitat dels sòls sobre els que s’implanta i redueix el 

procés erosió. La part aèria de les plantes minva l’energia de la gota de pluja al 

caure sobre el sòl i junt amb les arrels frenen l’escorrentia superficial. 

Igualment, els sistemes radiculars de les plantes, milloren l’estructura del sòl, 

fent-lo més permeable i cohesiu. Tot això evita l’erosió i minimitza 

considerablement l’aportació de sediments a peu de talús. 

 

La revegetació comprèn diferents fases a l’obra entre les que cal destacar: l’estesa de 

terra vegetal, la sembra o hidrosembra i les plantacions.  A l’apartat de Imacte 

paisatgístic hi ha unes directrius per a la restauració dels talusos. 

6.6.2 Restauració de les zones d’ocupació temporal  

 

Prèviament a l’estesa de terra vegetal s’hauria de realitzar l’adequació morfològica i el 

subsolat de les zones d’ocupació temporal que hagin patit compactació per 

abassagament de materials, terres, pas de maquinària, etc.  

6.6.3 Estesa de terra vegetal 

 

Es recomana utilitzar la terra vegetal obtinguda de la pròpia obra, tot i que s’hagin de 

realitzar esmenes i afegir adobs.  

 

De manera general, és recomanable estesar una capa de terra vegetal de 30 cm de 

gruix mínim sobre tots aquells talussos 3H:2V i en totes aquelles altres superfícies 

planeres a restaurar (abocadors provisionals, parcs de maquinària, oficines, etc.). La 

terra vegetal s’ha d’estendre i conformar amb maquinària adient sense trepitjar-la o 

compactar-la pel pas de la maquinària o per la forma de transport. 

6.6.4 Sembra o hidrosembra 
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Com s’ha comentat anteriorment  es procedirà a la sembra o hidrosembra 

inmediatament després de l’estesa del sòl per tal d’evitar possibles problemes d’erosió 

d’aquest. 

 

També es recomana revegetar totes les superfícies denudades durant les obres 

d’ocupació temporal com la zona d’instal·lacions, parc de maquinària, accessos, etc. 

que no siguin camps de conreu en actiu. En el cas que siguin camps de conreu en 

actiu no es realitzarà cap sembra. 

 

La zona de seguretat (1metre) es recomana mantenir-la lliure de qualsevol tipus de 

vegetació. En la zona de protecció (2 metres a partir de la zona de seguretat) es 

recomana utilitzar herbàcies baixes, amb predomini de les lleguminoses (80% de la 

mescla) i una densitat d’arbust baixa, de 150 ut/ha. 

  

A continuació es donen diferents directrius a tenir en compte sobre les espècies a 

utilitzar, tot i que la barreja d’hidrosembra i les diferents plantacions ha de ser definida 

més exhaustivament en la fase de projecte. 

 

La hidrosembra consistirà en la revegetació d’arbres i arbustos en funció de si el talús 

es troba en zona obaga o de solana 

 

Zona Obaga 

 

Tipus Espècie % Densitat (peus/ha) Alçada 

Arbres 
Pi blanc (Pinus halepensis) 60 800 60 -80 

Alzina (Querucus ilex) 40 800 40 - 60 

Arbust 

Aladern (Rhamnus alatemus) 20 800 20 - 40 

Llentiscle (Pistacia lentisilus) 20 0 20 - 40 

Ginesta (Spartum Junieum) 20 0 20 - 40 

Càdec (Viburum tinus) 20 0 20 – 40 

Marfull (Juniperus Oxyedrus) 20 0 20 - 40 

Taula A18. 4. Espècies zona obaga 

 

 Zona solana 
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Tipus Espècie % Densitat (peus/ha) Alçada 

Arbres Pi blanc (Pinus halepensis) 100 800 60 -80 

Arbust 

Aladern (Rhamnus alatemus) 20 800 20 - 40 

Llentiscle (Pistacia lentisilus) 20 800 20 - 40 

Ginesta (Spartum Junieum) 20 800 20 - 40 

Camedirs (Teucrum Chamaedrys) 20 800 20 – 40 

Garric (Quercus cocilera) 20 800 20 - 40 

 

6.6.5 Urbanització de les rotondes  

 

Per a la urbanització de les dues rotondes considerades en el present Projecte, s'ha 

pensat en la utilització del 100 %d’oliveres (Olea europea) replantades i una densitat 

de 100 peus/ha, ja que és un dels elements presents a les unitats paisatgístiques 

 

 

 

 

 

Figura A18. 9. Oliveres 

6.6.6 Adequació passos inferiors  
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Per als passos inferiors també es proposen unes directrius de manera que quedin 

integrades en el paisatge: 

 

Tipus Espècie % Densitat (peus/ha) Alçada 

 Freixe 30 600 12-14 

Arbres Àlber 40 600 12-14 

Arbust 

Gatell (Satrix atrocinerea) 20 800 20 - 40 

Ginesta (Spartum Junieum) 20 800 20 - 40 

Marfull (Juniperus Oxyedrus) 20 800 20 – 40 

 

6.6.7 Restaruació camins recomanats (CR) i camins GR 

La variant es creua amb els camins: 

 

- Camí de Rocallaura 

- Camí de Tallat 

- Camí de Vallbona 

 

Els passos inferiors habilitats pels dos primers i el desviament cap a la rotonda del 

tercer ja cobreixen la restauració dels tres camins procurant no perdre permeabilitat en 

els camins existents a la comarca. 

6.7 Risc d’incendis 

Les mesures preventives i correctores per a evitar el risc d’incendis es basen en la 

legislació existent sobre aquest tema. Així doncs les dues principals mesures son: 

 

 Compliment de la normativa establerta en el Decret 64/1995 de 7 de març, pel 

que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 Compliment de la normativa establerta en el Decret 130/1998 de 12 de maig, 

pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 

d’influència de carreteres. 

 

A continuació es detallen algunes de les mesures proposades en aquests Decrets i 

que s’hauran de complir durant la fase de construcció de l’obra: 
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 Estarà totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de foc durant el 

període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, tot i que es recomana 

estendre aquesta prohibició a tot l’any. 

 En els treballs de tala i esbrossada restarà totalment prohibida l’eliminació de 

restes vegetals a través de la crema. És preferible que es triturin i s’incorporin a 

la terra vegetal o bé que es traslladin a abocador autoritzat. 

 

Altres mesures que es detallen a continuació s’han de complir durant la fase de 

construcció i la fase d’explotació: 

 

 La plantació d’espècies de revegetació es realitzarà evitant que es doni una 

continuïtat dels combustibles forestals, mantenint una distància mínima de 

seguretat entre plantes o grups de plantes, i complint el requeriments exposats 

al Decret 130/1998 del 12 de maig. 

 Manteniment d’una zona de seguretat d’1 m a partir de l’extrem exterior de la 

calçada. 

 Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a 

comptar a partir de la línia externa de la zona de seguretat. 

6.8 Fauna 

Tot i que en la zona d’estudi no hi ha una gran diversitat de fauna terrestre, cal 

preveure un seguit d’actuacions per tal de mantenir la permeabilitat de la fauna 

terrestre a través del principal corredor que suposa el riu Anguera i les seves ribes.  

6.9 Patrimoni arqueològic i paleontològic  

L’estudi de l’àrea afectada per la variant de Belltall i les visites sobre el terreny han 

conclòs que és possible trobar algunes runes d’antigues masies enterrades. Per 

aquest motiu, es recomana un control arqueològic exhaustiu i si s’escau, s’haurà 

d’aturar l’obra quan la Direcció Facultativa així ho cregui oportú per tal de preservar els 

jaciments històrics. 

6.10 Socio-econòmiques 
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 Compensar econòmicament als afectats per la pèrdua de terrenys, naus i altres 

edificacions. 

 Restaurar les zones ocupades temporalment.  

 Assegurar la permeabilitat territorial dels camins i carreteres afectats per la 

nova carretera.  

 Senyalitzar les zones d’obres, abassegaments, desviaments, etc. 

 Efectuar els regs necessaris per a disminuir la concentració de pols i les 

molèsties a la població veïna a la zona d’obres. 

 Assegurar el restabliment de tots els serveis afectats. 

 Donada la topografia aterrassada de la zona i la compactació del sòl caldrà 

estudiar detalladament la necessitat de realitzar canalitzacions per a fer circular 

l’aigua d’escorrentia a la sortida de les obres de drenatge fins a llocs habilitats 

per impedir l’entollament dels camps propers. 

6.11 Mesures per a la prevenció de residus a l’obra 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació excessiva de residus de la 

construcció i demolició (RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció. 

 

En general, són d’aplicació les següents consideracions: 

 Separació en origen del residu 

 La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i 

afavoreixen llur reutilització, reciclatge i valorització. 

 Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 

 Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels 

residus. 

 

Durant la fase de projecte es prendran les següents mesures: 

 Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de 

terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament. 

 S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
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 Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials 

reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests 

perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin 

unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 

 S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten 

en obra sense gairebé generar residus. 

 

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per 

minimitzar residus: 

 Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de 

materials. 

 Realització de demolició selectiva. 

 Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses 

alveolars, …) 

 Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran 

múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 

 Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 

 S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 

 S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament 

sense fibres irritants o CFC). 

 Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de 

terres o la reutilització de les mateixes. 

 S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons 

d’encofrat amb segell PEFC o FSC). 

 S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-u, …), PVC reciclat ó 

mobiliari urbà de material reciclat... 

 Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de 

materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos 

contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel 

normalment servits amb envasos. 
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6.12 Operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Un esquema 

per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD), seria: 

 

Figura A18. 10. Esquema per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD) 

La tipologia del residu considerat esta formada per la segregació entre residus Inerts, 

No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt 

de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, 

carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 

central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 

exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de 

Classificació) on es faci un tractament previ des de on el residu pugui ser finalment 

tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, 

cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els 

quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 
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senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. En l’apèndix núm. 

1 d’aquest annex, s’inclou una llista dels pictogrames a emprar per a cada residu. 

En la present obra, les principals operacions de reutilització serien les següents: 

 

Reutilització de terres procedents de l’excavació amb destinació la pròpia obra. Cal 

tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que perdi 

la consideració de residu. 

 

Quan no és possible la reutilització directe d’un material, el següent objectiu seria 

estudiar llur valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els 

recursos continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense 

utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles.  

 

Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ”, a continuació es 

recullen les principals operacions de valorització “in situ”: 

 Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que utilitzen no 

dissolvents 

 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques 

 Regeneració d’àcids i bases 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos. 

 Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió 

Comissió 96/350/CE 

 

Quan està descartat la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que 

llur eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador 

autoritzat o a la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut 
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humana sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. A 

l’annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions 

d’eliminació possibles.  

6.13 Pla de gestió de residus 

L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el 

període de construcció, per evitar la posterior contaminació de sòls i aigua, i el 

deteriorament del paisatge. 

6.13.1 Residus especials 

 

S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de 

maquinària. La zona de magatzem de productes especials estarà impermeabilitzada, 

coberta i ubicada en una cubeta de seguretat per evitar possibles infiltracions al 

terreny. Es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els 

olis, greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o 

taller. Tots els residus seran transportats i tractats per transportistes i gestors 

autoritzats. 

6.13.2  Residus no especials 

 

Es localitzaran diversos punts d’apilament temporal, degudament senyalitzats, 

distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats 

periòdicament a la zona d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran 

localitzats uns “punts nets” de superfície suficient per apilar els diversos materials per 

tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro, 

matèria orgànica, etc. Existirà un servei de recollida periòdic dels contenidors. 

6.13.3 Abocadors d’excedents de terres 

L’excedent de terres resultant de no poder utilitzar els sòls marginals s’haurà de 

dipositar en: 

 

 Abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que 

requereixen efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb 

necessitat d’aportació de material.  
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 Àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives, d’acord amb els 

ajuntaments d’aquest municipis, i un cop es disposi de permisos reglamentaris. 

 Camps de conreus abandonats de les rodalies.  

 

La traça en estudi passa al costat de camps de conreu classificats com a zona 

agrícola. En els camps de conreu abandonats es podria ubicar el material sobrant, tot 

seguint la morfologia actual, però a una cota més elevada. Posteriorment caldria 

estesar una capa d’1,5 metres de terra vegetal. 

6.13.4 Zones de préstec 

 

S’han estudiat diferents àrees que podrien ser zones de préstec i que estan descrites 

en el corresponent Annex 10. Moviment de Terres. Tot i així, si la Direcció Facultativa 

ho creu oportú, es podran habilitar zones de préstec en les proximitats de la traça de la 

nova carretera, prèvia expropiació de la zona afectada. 

6.13.5 Aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines 

 

Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines s’abocaran a la xarxa 

de clavegueran existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que 

presenti garanties d’impermeabilització. 

 

La ubicació del dipòsit, complirà les següents distàncies mínimes: 

 

- Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m. 

- Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m. 

- A pous: 40 m. 

- A arbres: 3 m. 

 

S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat 

quan aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa 

especialitzada en la neteja de foses. 

7 PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
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7.1  Introducció i objectius 

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) té els següents objectius: 

 

 Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

 Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits pels 

indicadors ambientals pre-seleccionats respecte dels previstos, determinant els 

paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període 

d’aplicació i els llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres i la 

d’explotació. 

 Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i 

correctores previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental (E.I.A.) i el projecte. 

 Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són 

superiors als previstos o insuficients les mesures correctores inicialment 

proposades. 

 

Recordar, però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la realització 

de les mesures preventives i correctores proposades, tasca que correspon a la 

Direcció d’Obra del Projecte, sinó el seguiment i control de la eficàcia de les mateixes. 

 

S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament als 

condicionaments propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control exhaustiu 

de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervenen i/o es veuen 

afectats pel projecte de traçat, durant la fase de construcció i en la d’explotació 

 

El PVA es desenvoluparà en tres fases: 

 

- 1ª fase: Constatació de l’estat pre-operacional. 

- 2ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció. 

- 3ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació. 

7.2 Primera fase: constatació de l’estat preoperacional 

Com a condició complementària de la Declaració d’Impacte Ambiental, abans de l’inici 

de les obres, s’haurà de constituir una comissió mixta de concertació i control entre el 
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Departament de Medi Ambient i la Direcció General de Carreteres. Aquesta comissió 

tècnica vetllarà pel contingut, la periodicitat, l’aplicació i l’època de realització de les 

mesures preventives i correctores que assenyala l’Estudi d’Impacte Ambiental i la 

Declaració. 

 

Es farà un control de les àrees d’afecció del projecte, per determinar la situació de 

partida abans de la realització del Projecte. 

 

Cas que l’Estudi d’Impacte Ambiental no reflecteixi alguns aspectes importants amb 

suficient profunditat, es faran nous estudis que permetin determinar de manera clara la 

situació amb la que comparar a l’hora d’avaluar els impactes realment produïts. 

7.2.1 Replanteig 

 

Es comprovarà que abans del començament de la fase de construcció, les zones 

d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades 

mitjançant corda o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a 

la mínima imprescindible. Quedarà constància fotogràfica d’aquesta senyalització 

prèvia a l’inici de l’obra. 

 

Aquestes zones són:  

 límit d’ocupació dels talussos o zones planes de la traça.  

 parc de maquinària. 

 casetes d’obra. 

 vials i accessos a l’obra. 

 abocadors temporals i definitius. 

7.2.2 Sistema hidrològic 

 

El riu Anguera suposa el principal curs d’aigua superficial present en la zona. Les 

conques properes a la zona d’estudi desguassen directament al riu Anguera. Els 

sistemes de sèquies també suposen un bon sistema de canalització d’aigües. 

7.2.3 Edafologia 
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Es verificarà mitjançant analítica la qualitat agrològica del sòl, per tal de determinar les 

característiques naturals del mateix, i així decidir quina profunditat s’ha de decapar 

com a terra vegetal per a la restauració mediambiental de l’obra. 

7.2.4 Vegetació i fauna 

 

Es verificaran els inventaris existents sobre la vegetació i la fauna de la zona, 

comprovant l’existència d’espècies de màxim valor. 

7.2.5 Paisatge 

 

Es realitzaran fotografies des de diferents punts perquè puguin servir de referència en 

una posterior comparació amb la situació en la fase d’obres i en la d’explotació.  

En la mesura del possible, les fotografies que s’hagin de realitzar durant la fase 

d’obres i després d’aquestes, es prendran des del mateixos punts. Aquests punts han 

de ser triats en funció de la seva utilitat pel seguiments de les feines i també per 

avaluar l’impacte paisatgístic de l’obra i la seva recuperació ambiental. 

7.2.6 Patrimoni 

En el moment de la redacció d’aquest estudi, ja s’ha fet una prospecció arqueològica 

visual de la zona afectada pel traçat. 

7.3 Segona fase: control d’impactes en la fase d’obres 

En general: 

 

Per a les instal·lacions auxiliars de l’obra, parc de maquinària, etc., s’ocuparà la 

mínima superfície compatible amb l’execució de les obres.  

 

La superfície provisional imprescindible per a l’execució de les obres s’ocuparà només 

quan sigui precís i es desocuparà tan aviat com sigui possible, durant la vida de l’obra. 

Es comprovarà que els accessos a l’obra es limiten als camins ja existents o 

prèviament aprovats per la Direcció d’Obra. 

 

Es tindrà especial atenció en afectar mínimament els elements de major interès per la 

fauna; les bosquines properes als recs i al riu Anguera. Així com també, els camps de 
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conreu abandonats amb vegetació herbàcia, els marges de camps de conreu amb 

arbusts i arbres.  

 

Concretament en la fase d’obra es realitzarà el seguiment de les afeccions següents:  

7.3.1 Sistema hidrològic 

 

Es controlaran periòdicament els possibles abocaments que puguin afectar a les 

aigües subterrànies i superficials, especialment, el riu Anguera, com a conseqüència 

de les obres de fàbrica, drenatges i instal·lació i funcionament de l’àrea d’instal·lacions, 

parc de maquinària, etc. Aquest control s’estendrà a tots els possibles abocaments 

accidentals. Cas que aquests es produeixin, es controlaran i constataran les tasques 

de neteja i restauració. 

 

Pel que fa a les aigües extretes de les zones estanques per a la construcció de 

fonaments, s'hauran de retornar al curs del riu, previ pas per una bassa de decantació 

per tal de reduir-ne les partícules en suspensió i que s'adeqüin als nivells de turbidesa 

estipulats. 

 

També es controlaran periòdicament les aigües procedents dels tancs de depuració 

primària instal·lats a la zona de vestuaris i altres basses de tractament d’aigua a la 

zona del parc de maquinària, etc. 

7.3.2 Soroll 

Es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores del 

plec de condicions sobre proteccions contra el soroll en la fase de construcció, en 

especial: 

 

 Limitació de la jornada laboral a l’horari diürn. 

 Limitació de les voladures en les àrees d’interès durant el període reproductor de 

les aus nidificants (primavera). 

 Manteniment de la maquinària en bon estat. 

 Disposició de pantalles de sorra o vegetals entre les voladures i els punts 

receptors.  
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7.3.3 Aire 

 

Emissions de pols: 

Els paràmetres quantificadors de les emissions de pols es mesuren en unitats de 

massa per temps i unitat de superfície per a les partícules sedimentables i en unitats 

de massa per unitat de volum en cas de partícules totals /sedimentables i en 

suspensió.També s’ha de controlar la direcció dels contaminants i la seva concentració 

i permanència en l’atmosfera. 

 

La quantificació de les partícules totals es realitzarà amb mesuradors direccionals, que 

mesuren la quantitat de pols en l’atmosfera i la direcció predominant del vent pel que 

es desplaça. Per a l’amidament de les partícules sedimentables s’utilitzaran 

mesuradors estàtics, similars als pluviòmetres. 

 

La freqüència dels amidaments serà setmanal, en les hores en què les emissions de 

contaminants siguin màximes. Es realitzarà una mitja abans del començament de 

l’activitat normal de l’obra per utilitzar amb posterioritat el resultat de l’anàlisi com a 

paràmetre de referència i poder mesurar la contaminació de fons. 

 

La situació dels punts de mesura es determinarà durant l’obra, un cop el contractista 

decideixi la ubicació definitiva de les instal·lacions d’obra i accessos. Cas que el 

resultat de les anàlisis indiqui nivells de contaminació inadmissibles s’investigarà 

l’origen i es comunicarà a la Direcció d’Obra, que decidirà les mesures oportunes. 

 

Contaminants diversos: 

Les estimacions d’emissió de contaminants de vehicles i la maquinària d’obra no fan 

necessari realitzar analítiques determinades. En tot cas, però, s’hauran de realitzar 

visites periòdiques a totes les zones de l’obra on es localitzin les fonts emissores, tant 

de contaminants com de pols i observar el compliment de les mesures correctores: 

 

 Rec de totes les superfícies productores de pols i partícules en general (accessos, 

abocadors, etc.) i de la vegetació annexa. 

 Velocitat reduïda de camions i maquinària per les pistes. 

 Control de càrrega i descàrrega del material. 

 Control del bon estat de funcionament de la maquinària, etc. 
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7.3.4 Geologia 

 

Es comprovarà que les zones d’abocadors no presenten afeccions no considerades en 

el present treball. 

 

 

 

7.3.5 Sòls 

 

Es comprovarà visualment que es minimitza la superfície ocupada i alterada pels 

moviments de terres i maquinària i que s’utilitzen les rutes i els accessos d’obra fixats 

al començament de les obres. 

 

Es realitzarà inspeccions sistemàtiques durant el període de desbrossada i d’extracció 

de terra vegetal, per tal d’assegurar-se que el material excavat, i la seva manipulació i 

emmagatzematge a l’acopi és la correcta, segons el descrit a les mesures correctores 

de l’estudi d’impacte ambiental.  

 

Es comprovarà la reutilització de la terra vegetal retirada en tasques de revegetació de 

l’obra. 

 

Es realitzarà una analítica agronòmica completa de la terra aplegada per tal 

d’assegurar que és acceptable des del punt de vista agrològic, i per decidir si cal o no 

una aportació addicional de nutrients (adobs, fertilitzants). Així mateix quedarà 

constància escrita d’aquestes característiques.  

 

Es controlarà el temps de permanència de les terres aplegades, per tal de decidir la 

necessitat o no de l’adob de cobertura esmentat a les mesures correctores. 

7.3.6 Talussos 

 

Es comprovarà l’estesa de terra vegetal sobre tots els talussos, fent-se això sense 

compactar-la pel pas de la maquinària o pel transport. 
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Per tal d’evitar l’erosió dels talussos es comprovarà la realització de l’hidrosembra i la 

plantació, així com la resta de les mesures correctores aconsellades en el 

corresponent apartat. 

7.3.7 Vegetació  

 

Es controlarà l’eliminació de la vegetació al llarg de tot el traçat. 

 

Es comprovarà la realització de les mesures d’hidrosembra i plantació en talussos a 

mesura que les obres van avançant, així com en les superfícies més planeres.  

 

Es verificarà la plantació dels arbusts a les zones recomanades, tenint cura de plantar 

les espècies recomanades en cada cas, especialment allà on es realitzin reposicions 

de camins i als voltants de totes les obres de drenatge transversals. 

7.3.8 Risc d’incendis 

A les obres, es prohibiran les fogueres no controlades, la poda incontrolada d’arbusts o 

arbres per a llenya i qualsevol pràctica que produeixi danys a la vegetació i que 

produeixi un potencial risc d’incendis.  

 

Es verificarà la retirada del total de les restes de tala produïts a l’obra de les zones 

limítrofes amb la mateixa. 

 

S’assegurarà el coneixement de la normativa aplicable sobre prevenció d’incendis 

forestals (Decret 64/1995 de 7 de març) per part dels operaris i de tothom que participi 

en l’obres. Si es considera necessari es poden realitzar petits cursos de formació 

sobre el tema i sobre les accions a prendre en cas d’incendi (Pla d’Emergència), amb 

l’objecte de conscienciar a tot el personal de l’obra de l’alt risc d’incendi a la zona. 

 

Es comprovarà què hi ha elaborat i què s’aplica un pla de treball, en quant a risc 

d’incendis, amb les directrius generals de la Direcció General del Medi Natural. 

Es verificarà la presència de les senyalitzacions adequades de risc d’incendi 

esmentades a les mesures preventives, així com el compliment del resta de les 

mesures correctores esmentades. 

7.3.9 Fauna 
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Es farà un seguiment del comportament de l’avifauna i altres espècies faunístiques per 

causa del soroll, alteracions del sòl, etc. i altres efectes derivats del moviment de 

maquinària i accions de construcció de la carretera. Es controlaran els possibles 

allunyaments i efectes induïts sobre les espècies animals. Aquest control es realitzarà 

en coordinació amb el Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

S’estudiarà l’efecte barrera de la carretera en tot el seu traçat. S’estudiaran els 

principals passos de fauna, i els llocs de pas més freqüentats. 

 

Verificar la revegetació dels marges de la carretera amb les espècies recomanades. 

Es controlarà la no afectació dels elements paisatgístics d’interès per a la fauna 

(relleus pronunciats, bosquines, els marges de camins, etc.). 

7.3.10 Paisatge 

 

Es verificarà l’impacte cromàtic, textural, lineal, morfològic i d’escala, previst com a 

conseqüència del traçat i de la intrusió visual que suposen sobre els possibles 

observadors els desmunts i terraplens. 

 

Els indicadors d’impacte seran la pròpia constatació visual sobre el terreny i durant les 

obres mitjançant l’ús de fotografies reals de l’actuació que seran comparades amb les 

preoperacionals i la intrusió visual prevista. 

 

Des de l’inici de les obres i fins la seva finallització, es procedirà al seguiment i 

comprovació de l’adient emplaçament i condicions dels abocadors, apilaments i 

instal·lacions d’obra i maquinària. 

7.3.11 Residus i abocadors 

 

Es comprovarà que hi ha els contenidors adients per a cada tipus de residu i que es 

troben als llocs adequats, així com que aquests llocs estan correctament condicionats 

amb la fi d’evitar risc d’abocaments dels residus emmagatzemats.  

 

Es verificarà periòdicament el contingut dels diferents contenidors i que són 

transportats regularment i tractats per qui estigui autoritzat. 
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Es comprovarà l’existència d’un pla d’accions a realitzar en cas de què hi hagi un 

abocament accidental del contingut dels contenidors. 

Es verificarà que els abocaments de residus de l’obra es facin en els abocadors 

adequats. En cas que s’hagin de dissenyar nous abocadors, comprovar que la 

integració amb el paisatge és la millor possible. 

7.3.12 Proteccions sobre el patrimoni  

 

Es comprovarà que es fa un seguiment arqueològic de l’obra furant la fase de 

moviment de terres. Aquest seguiment haurà de ser constatat en un informe. 

7.3.13 Retirada d’obra 

 

Es tindrà especial cura amb la retirada d’infraestructures auxiliars, foses sèptiques, 

basses i altres instal·lacions que s’hagin executat. 

 

Es comprovarà amb documentació fotogràfica que aquesta retirada s’ha realitzat de la 

forma més respectuosa possible amb la situació de l’entorn abans de l’obra. Es 

compararà la situació abans, durant i després d’obra, amb la documentació fotogràfica. 

 

Es verificarà la realització de totes les mesures previstes per restablir els terrenys 

d’ocupació temporal a una condició el més semblant possible a la d’abans de l’obra. 

7.4 Tercera fase: control d’impactes en fase d’explotació 

7.4.1 Sistema hidrològic 

 

Es realitzaran informes trimestrals dels processos d’escorrentia en els abocadors de 

terres, de la funcionalitat de les obres de drenatge, del manteniment i eficiència de les 

rases filtrants i dels possibles efectes barrera-repressament al llarg de tot el traçat.  

7.4.2 Talussos 

 

Es realitzarà un seguiment de la revegetació feta als talussos, seguint les mateixes 

pautes indicades al punt següent (vegetació i risc d’incendis). 
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7.4.3 Vegetació i risc d’incendis 

 

Es realitzarà un seguiment “in situ” de l’evolució de les plantacions i hidrosembres, 

després de les operacions d’hidrosembra i plantacions, a partir del qual el seguiment 

tindrà una periodicitat estacional en tot el període de garantia. Es comprovarà: 

 

-  Plantacions. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament dels arbres i arbusts 

plantats, i es comprovarà la reposició d’aquelles plantes que no hagin assolit el 

resultat previst. 

 

- Sembra i hidrosembra. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament zonal i del 

creixement de les espècies utilitzades. Es caracteritzaran les àrees en què 

s’observin deficiències, proposant-se l’execució de les operacions 

complementàries que es considerin oportunes.  

 

Posteriorment es realitzarà un seguiment de l’evolució de les comunitats vegetals. Als 

informes s’haurà d’assenyalar l’evolució observada en l’abundància i distribució de les 

espècies, així com la influència produïda pel funcionament de la via sobre les 

mateixes. També s’estudiarà  el desenvolupament i colonització de les espècies 

autòctones. 

 

Es comprovarà les feines de manteniment de les mesures correctores previstes (regs, 

hidrants, zones de protecció i seguretat), per part del contractista i el compliment de la 

normativa de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres 

(Decret 130/1998 de 12 de maig). 

7.4.4 Fauna 

 

Es farà un seguiment de les modificacions en el comportament de les espècies de 

l’entorn del traçat (nidificació, temporada de reproducció, comportaments, etc). Es 

controlaran també els possibles allunyaments, atropellaments i efectes induïts sobre 

les espècies animals. 

7.4.5 Paisatge 
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Verificació de l’impacte paisatgístic un cop efectuada la revegetació. Els indicadors 

seran la pròpia constatació visual sobre el terreny, mitjançant l’ús de fotografies a 

realitzar un cop concloses les tasques de restauració i durant el temps de garantia. 

7.4.6 Seguiment del programa d’obra 

 

L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels 

treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’obres, analitzant 

la seva repercussió sobre la Planificació General i proposant solucions coordinades 

amb la resta de treballs al llarg del traçat. 

 

Mensualment, o sempre que sigui necessari, s’informarà a la Direcció d’Obra sobre les 

conclusions d’aquest seguiment. 

 

Es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment 

l’estat i el grau de compliment i aplicació de les mateixes. En cas d’ineficàcia de les 

actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves 

mesures correctores. 

7.4.7 Informes a emetre 

 

De totes les actuacions derivades del Control i Vigilància, es reflectiran o extractaran 

els resultats als impresos corresponents.  

 

Sistemàtics 

Els informes sistemàtics seran de periodicitat mensual, havent de recollir tots els 

incidents succeïts en aquest període sobre accidents, visites, descripció de les 

mesures correctores realment executades, modificacions, resultats del control i 

qualsevol altre assumpte que, amb caràcter sistemàtic, proposi la Direcció d’Obra. 

Aquests informes inclouran fitxes de seguiment amb les següents característiques: 

 

a) Medi afectat. 

b) Impactes provocats. 

c) Mesures correctores. 

d) Efectivitat qualitativa de la correcció. 
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Ocasionals 

Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció Provisional de les Obres, s’emetrà un 

informe sobre les actuacions realment executades relatives als següents aspectes: 

 

e) Protecció del sistema hidrològic. 

f) Protecció d’ecosistemes. 

g) Protecció de la fauna. 

h) Protecció del patrimoni arqueològic. 

i) Defensa contra l’erosió, recuperació ambiental i integració paisatgística. 

 

Semestralment durant el temps de garantia de l’obra, s’emetran informes relatius al 

funcionament i idoneïtat de les mesures correctores aplicades a l’obra, referents a: 

 

j) Recuperació ambiental o integració paisatgística dels talussos i zones afectades 

per les obres. 

k) Recuperació ambiental o integració paisatgística dels abocadors temporals i 

permanents. 

l) Prevenció i minimització de l’erosió dels talussos. 

m) Permeabilitat territorial per el pas de la fauna. 

n) Acondicionament dels passos de fauna. 

o) Altres que puguin resultar d’interès durant la fase d’explotació de la carretera. 

 

Especials 

S’emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals 

que impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la fase de 

construcció com en la de funcionament. Es realitzarà un llibre d’assistències, 

suggeriments i incidències mediambientals 

 

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de 

seguiment ambiental a l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra. En el 

mateix, s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de 

l’obra quant a l’aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran 

acompanyades d’un petit esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions 

precises de la zona implicada de l’obra. Les incidències ambientals s’hauran de 

reflectir en el llibre d’obra i en els informes tècnics mensuals, els quals s’adreçaran 

puntualment al Departament de Medi Ambient. 
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1 INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en 

el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, 

desenvolupat amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la 

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

 

En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 

assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. 

 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

 

 Control del material 

 Control geomètric 

 Control d’execució 

 

 

2 UNITATS MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són 

tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 

 

Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 

 

 Ferms 

 Àrids 

 Regs 

 Estructures 

 

Un estudi detallat del  control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la 

millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat 

això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra.  

 

S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el pressupost de control de qualitat.  
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Les partides de les esctuctures al no estar definides al detall s’ha considerat que el seu 

import del control de qualitat serà un 1,5% del Pressupost d’Execució Material que 

se’ls hi ha adjudicat basant-se en altres projectes de referència. 

  

3 IMPORT DEL CONTROL DE QUALITAT 

El pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) de les Obres de fàbrica 

és el següent: 

 

  Import PEM Import PCQ 

PCQ calaix pas de fauna 
(O.F.2) 157.500,0 € 2362,5 € 

PCQ calaix de pas inferior 
(O.F.1) 157.500,0 € 2362,5 € 

PCQ calaix de pas inferior 
(O.F.3)  125.000,0 € 1875,0 €  

TOTAL   6.600,0 € 

 

 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat obtingut amb el TCQ (sense IVA ni 

benefici industrial) de la resta d’unitats d’obra ha estat el següent:  

 

PCQ unitats d'obra 81.756,78 € 

 

 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la 

quantitat de 88.356,78 € (VUITANTA-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SIS 

EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS), el que suposa un 2,43% respecte al 

pressupost d’execució per contracte (sense IVA ni benefici industrial) de l’obra. 
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 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 18/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €151,00u 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 (P - 1)

J011A200 Rend.: 1,000P- 1

 €19,72u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.

J0304L03 Rend.: 1,000P- 2

 €157,75u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una
mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

J030A10A Rend.: 1,000P- 3

 €20,85u 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) (P - 4)

J030FB0F Rend.: 1,000P- 4

 €503,21u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una
mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la
norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

J030JB0K Rend.: 1,000P- 5

 €37,09u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

J030KB0L Rend.: 1,000P- 6

 €30,37U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

J030TL0W Rend.: 1,000P- 7

 €80,21u 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 (P - 8)

J030U010 Rend.: 1,000P- 8

 €28,54U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra
d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-5

J030U020 Rend.: 1,000P- 9

 €28,79u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-101 o NLT 104

J03D2202 Rend.: 1,000P- 10

 €26,46U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1

J03D240C Rend.: 1,000P- 11
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Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 18/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,49u 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.

J03D4204 Rend.: 1,000P- 12

 €33,50u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons
la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

J03D5205 Rend.: 1,000P- 13

 €25,39u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.

J03D6206 Rend.: 1,000P- 14

 €44,24u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107.

J03D7207 Rend.: 1,000P- 15

 €59,85u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.

J03D8208 Rend.: 1,000P- 16

 €86,33u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-502.

J03D9209 Rend.: 1,000P- 17

 €100,94u 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 (P - 18)

J03DA209 Rend.: 1,000P- 18

 €7,48u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa
d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

J03DB20A Rend.: 1,000P- 19

 €70,64u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la
norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

J03DF30E Rend.: 1,000P- 20

 €28,54u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P -
21)

J03DG30F Rend.: 1,000P- 21

 €67,65u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)

J03DK10Y Rend.: 1,000P- 22

 €24,41u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-204.

J03DK20H Rend.: 1,000P- 23
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Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 18/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,94u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P -
24)

J03DM10X Rend.: 1,000P- 24

 €32,54u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un
sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

J03DN10Z Rend.: 1,000P- 25

 €11,99u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT 103.

J03DP10M Rend.: 1,000P- 26

 €14,15u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.

J03DR10P Rend.: 1,000P- 27

 €84,33u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma DIN 18134.

J03DS10R Rend.: 1,000P- 28

 €37,09u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra
de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

J03DU010 Rend.: 1,000P- 29

 €30,37u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl,
segons
la norma NLT 172 (P - 30)

J03DU020 Rend.: 1,000P- 30

 €86,92u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre,
d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

J03DY20X Rend.: 1,000P- 31

 €48,64U 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

J03H4B05 Rend.: 1,000P- 32

 €38,25U 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

J03H4C04 Rend.: 1,000P- 33

 €58,60u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

J0552201 Rend.: 1,000P- 34

 €33,86u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

J055230B Rend.: 1,000P- 35

 €47,58u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.

J0553102 Rend.: 1,000P- 36



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 18/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €36,87u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,
anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427.

J0554103 Rend.: 1,000P- 37

 €48,74u 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 (P -
42)

J0554133 Rend.: 1,000P- 38

 €44,76u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

J0556105 Rend.: 1,000P- 39

 €88,44u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592
(P -
44)

J0557206 Rend.: 1,000P- 40

 €59,58u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126.

J0559108 Rend.: 1,000P- 41

 €75,90u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-126/84.

J0559138 Rend.: 1,000P- 42

 €51,78U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma NLT 181

J055A209 Rend.: 1,000P- 43

 €93,57u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

J055D10D Rend.: 1,000P- 44

 €22,58u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194.

J055F30F Rend.: 1,000P- 45

 €68,48u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra
d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

J055G30G Rend.: 1,000P- 46

 €68,48u Determinació de la penetració del residu obtingut per
destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
124 (P
- 51)

J055H102 Rend.: 1,000P- 47

 €76,14U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131

J055R10Q Rend.: 1,000P- 48
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €52,90u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós,
segons
la norma NLT 127 (P - 53)

J055V10V Rend.: 1,000P- 49

 €97,61u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P -
54)

J055X10X Rend.: 1,000P- 50

 €51,90u 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 (P
- 55)

J0561111 Rend.: 1,000P- 51

 €45,27u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

J0563304 Rend.: 1,000P- 52

 €43,66u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

J0564305 Rend.: 1,000P- 53

 €33,20u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons
la norma NLT 142 (P - 58)

J0565306 Rend.: 1,000P- 54

 €47,76u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb
clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons
la
norma NLT 141 (P - 59)

J0566707 Rend.: 1,000P- 55

 €65,07u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb
ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma
NLT 144 (P - 60)

J0567708 Rend.: 1,000P- 56

 €317,78u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de
betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P -
61)

J056C20D Rend.: 1,000P- 57

 €118,12u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de
tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

J961230D Rend.: 1,000P- 58

 €124,32u 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 (P - 65)

J961310D Rend.: 1,000P- 59
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €73,83u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra
de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

J961430D Rend.: 1,000P- 60

 €86,95u 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 (P - 67)

J961D505 Rend.: 1,000P- 61

 €41,86u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

J9H1210F Rend.: 1,000P- 62

 €36,86u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra
de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P -
69)

J9H1310G Rend.: 1,000P- 63

 €158,68u 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 (P - 70)

J9H1455S Rend.: 1,000P- 64

 €67,00u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de
mescla
bituminosa (P - 71)

J9H1520K Rend.: 1,000P- 65

 €84,30u 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 (P - 72)

J9H1620F Rend.: 1,000P- 66

 €302,08u 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 (P - 73)

J9H1650T Rend.: 1,000P- 67



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 18/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,83u Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescles
bituminoses en calent (P - 74)

J9H1B400 Rend.: 1,000P- 68

 €20,10u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

J9H1B40R Rend.: 1,000P- 69

 €66,64u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència
entre
capes bituminoses (P - 76)

J9H1K800 Rend.: 1,000P- 70

 €18,02u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode
del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1.

J9V1310L Rend.: 1,000P- 71

 €234,57u 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, de
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 pe
esmena orgànica (P - 78)

JR352105 Rend.: 1,000P- 72

 €54,61u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)

JR353107 Rend.: 1,000P- 73

 €315,19u 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
(P - 80)

JR3AC201 Rend.: 1,000P- 74

 €213,73u Anàlisi de puresa específica amb informació de la
composició (P- 81)

JR467200 Rend.: 1,000P- 75

 €54,12u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)JR468200 Rend.: 1,000P- 76

 €176,83u 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 (P - 83)

JR471150 Rend.: 1,000P- 77
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €286,34u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un
cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia
seca
(a 105º C) (P - 84)

JR473170 Rend.: 1,000P- 78
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PRESSUPOST  OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
TERRAPLENSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.

1 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 330,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1042 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u 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.

3 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107.4 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.5 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502.

6 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)

7 J03DK10Y

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204.

8 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)9 J03DM10X

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

10 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

11 J03DY20X

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 19,000

PRESSUPOST  OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
ESPLANADATITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

1 J03DN10Z

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT 1042 J03D2202

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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.

3 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.4 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107.5 J03D7207

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.6 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204.

7 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.8 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.

9 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.10 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

Euro
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u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-502.

11 J03D9209

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  OBRA 01
DRENATGECAPÍTOL 03
DRENATGE LONGITUDINALTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u 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 (P - 65)

1 J961310D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

2 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

3 J961230D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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 (P - 67)

4 J961D505

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
MATERIALS GRANULARSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

1 J03DB20A

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

2 J03DF30E

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.3 J03DS10R

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 39,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.

4 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 195,000

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.5 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 39,000

u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

6 J03DU020

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

7 J03DU010

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204.

8 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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 (P - 18)

9 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.10 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.11 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

12 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u 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 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-114 J03D240C

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Euro
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u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

15 J03DG30F

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

16 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

PRESSUPOST  OBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 04
AGLOMERATS BITUMINOSOSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

1 J0563304

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

2 J056C20D

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

3 J055230B

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

4 J0557206

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84.

5 J0559138

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194.6 J055F30F

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

7 J055H102

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

8 J0564305

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

9 J055G30G

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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 (P
- 55)

10 J0561111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

11 J055V10V

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

12 J055D10D

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.13 J0559108

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

14 J0556105

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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 (P - 42)

15 J0554133

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427.

16 J0554103

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.17 J0553102

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

18 J0552201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

19 J0565306

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u 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 (P - 8)

20 J030U010

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

21 J030JB0K

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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 (P - 73)

22 J9H1650T

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u 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 (P - 70)

23 J9H1455S

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

24 J9H1310G

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

25 J9H1210F

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1.

26 J9V1310L

AMIDAMENT DIRECTE 108,000

u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

27 J9H1B40R

AMIDAMENT DIRECTE 43,000

u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

28 J9H1B400

AMIDAMENT DIRECTE 341,000

Euro
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u 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 (P - 72)

29 J9H1620F

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

U 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

30 J03H4C04

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U 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

31 J03H4B05

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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) (P - 4)

32 J030FB0F

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1-1998.33 J0304L03

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

34 J9H1520K

AMIDAMENT DIRECTE 128,000

U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma UNE-EN 933-535 J030U020

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

36 J055X10X

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

37 J030KB0L

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

38 J0566707

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 1304339 J030TL0W

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

40 J0567708

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT 131

41 J055R10Q

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

42 J9H1K800

AMIDAMENT DIRECTE 56,000

U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 18143 J055A209

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 06
REPOSICIÓ DE CAMINSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u 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 J03D4204

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

2 J03DU010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-13 J03D240C

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D-3017-e1.

4 J03DR10P

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

5 J030A10A

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

6 J03DU020

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.7 J03DS10R

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-204.

8 J03DK20H

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

9 J03DG30F

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

10 J03DF30E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

11 J03DB20A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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 (P - 18)

12 J03DA209

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.13 J03D8208

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT 113.14 J03D6206

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

15 J03D5205

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.16 J03DP10M

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  OBRA 01

Euro
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OBRES COMPLEMENTÀRIESCAPÍTOL 06
REPOSICIÓ DE VORADATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

1 J961230D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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 (P - 65)

2 J961310D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

3 J961430D

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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 (P - 67)

4 J961D505

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  OBRA 01
MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTALCAPÍTOL 07
MESURES CORRECTORESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)

1 JR353107

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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, de
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 pe
esmena orgànica (P - 78)

2 JR352105

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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 (P - 1)

3 J011A200

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u 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
(P - 80)

4 JR3AC201

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)5 JR467200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Percentatge de germinació per espècie (P - 82)6 JR468200

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u 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 (P - 83)

7 JR471150

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

8 JR473170

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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 €151,00uJ011A200 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 (P - 1)

P- 1

(CENT CINQUANTA-UN EUROS)

 €19,72uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN
933-1-1998.

P- 2

(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €157,75uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

P- 3

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €20,85uJ030FB0F 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) (P - 4)

P- 4

(VINT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €503,21uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

P- 5

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €37,09uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

P- 6

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €30,37UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043P- 7
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €80,21uJ030U010 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 (P - 8)

P- 8

(VUITANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €28,54UJ030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

P- 9

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €28,79uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

P- 10

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €26,46UJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1P- 11
(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €46,49uJ03D4204 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.

P- 12

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €33,50uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

P- 13

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €25,39uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-109 o NLT
113.

P- 14

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €44,24uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107.

P- 15

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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 €59,85uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-501 o NLT-108.

P- 16

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €86,33uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502.

P- 17

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €100,94uJ03DA209 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 (P - 18)

P- 18

(CENT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €7,48uJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

P- 19

(SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €70,64uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

P- 20

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €28,54uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

P- 21

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €67,65uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)

P- 22

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €24,41uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-204.

P- 23

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €73,94uJ03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)P- 24
(SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €32,54uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

P- 25

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €11,99uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 26
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €14,15uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM D-3017-e1.

P- 27

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €84,33uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134.P- 28
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €37,09uJ03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

P- 29

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €30,37uJ03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

P- 30

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €86,92uJ03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

P- 31

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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 €48,64UJ03H4B05 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

P- 32

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €38,25UJ03H4C04 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

P- 33

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €58,60uJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

P- 34

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €33,86uJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

P- 35

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €47,58uJ0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426.

P- 36

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €36,87uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.

P- 37

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €48,74uJ0554133 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 (P - 42)

P- 38

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €44,76uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

P- 39

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €88,44uJ0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

P- 40

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €59,58uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126.P- 41
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €75,90uJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84.

P- 42

(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €51,78UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181P- 43
(CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €93,57uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

P- 44

(NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €22,58uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194.

P- 45

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €68,48uJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

P- 46

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €68,48uJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

P- 47

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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 €76,14UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

P- 48

(SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €52,90uJ055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

P- 49

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €97,61uJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

P- 50

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €51,90uJ0561111 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 (P
- 55)

P- 51

(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €45,27uJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

P- 52

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €43,66uJ0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

P- 53

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €33,20uJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

P- 54

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €47,76uJ0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

P- 55

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €65,07uJ0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

P- 56

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

 €317,78uJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

P- 57

(TRES-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €118,12uJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

P- 58

(CENT DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €124,32uJ961310D 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 (P - 65)

P- 59

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €73,83uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

P- 60

(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €86,95uJ961D505 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 (P - 67)

P- 61

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
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 €41,86uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

P- 62

(QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €36,86uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

P- 63

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €158,68uJ9H1455S 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 (P - 70)

P- 64

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €67,00uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

P- 65

(SEIXANTA-SET EUROS)

 €84,30uJ9H1620F 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 (P - 72)

P- 66

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €302,08uJ9H1650T 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 (P - 73)

P- 67

(TRES-CENTS DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €15,83uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

P- 68

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €20,10uJ9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

P- 69

(VINT EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €66,64uJ9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

P- 70

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €18,02uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1.

P- 71

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €234,57uJR352105 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, de
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 pe
esmena orgànica (P - 78)

P- 72

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €54,61uJR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)

P- 73

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
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 €315,19uJR3AC201 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
(P - 80)

P- 74

(TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €213,73uJR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)P- 75
(DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €54,12uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 76
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €176,83uJR471150 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 (P - 83)

P- 77

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €286,34uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

P- 78

(DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Barcelona, Octubre de 2011

L´Autor del Projecte

Ferran Mach Rufí
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uJ011A200 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 (P - 1)

P- 1  €151,00

Sense descomposició 151,00 €

uJ0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 933-1-1998.

P- 2  €19,72

Sense descomposició 19,72 €

uJ030A10A Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

P- 3  €157,75

Sense descomposició 157,75 €

uJ030FB0F 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) (P - 4)

P- 4  €20,85

Sense descomposició 20,85 €

uJ030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5)

P- 5  €503,21

Sense descomposició 503,21 €

uJ030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6)

P- 6  €37,09

Sense descomposició 37,09 €

UJ030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN 13043

P- 7  €30,37

Sense descomposició 30,37 €

uJ030U010 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 (P - 8)

P- 8  €80,21

Sense descomposició 80,21 €

UJ030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular,
segons la norma UNE-EN 933-5

P- 9  €28,54

Sense descomposició 28,54 €

uJ03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-101 o NLT 104

P- 10  €28,79

Sense descomposició 28,79 €

UJ03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma
UNE-EN 933-1

P- 11  €26,46

Sense descomposició 26,46 €

uJ03D4204 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.

P- 12  €46,49

Sense descomposició 46,49 €

uJ03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13)

P- 13  €33,50

Sense descomposició 33,50 €
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uJ03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-109 o NLT 113.

P- 14  €25,39

Sense descomposició 25,39 €

uJ03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-500 o NLT 107.

P- 15  €44,24

Sense descomposició 44,24 €

uJ03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-501 o NLT-108.

P- 16  €59,85

Sense descomposició 59,85 €

uJ03D9209 Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-502.

P- 17  €86,33

Sense descomposició 86,33 €

uJ03DA209 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 (P - 18)

P- 18  €100,94

Sense descomposició 100,94 €

uJ03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19)

P- 19  €7,48

Sense descomposició 7,48 €

uJ03DF30E Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20)

P- 20  €70,64

Sense descomposició 70,64 €

uJ03DG30F Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)

P- 21  €28,54

Sense descomposició 28,54 €

uJ03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22)

P- 22  €67,65

Sense descomposició 67,65 €

uJ03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204.

P- 23  €24,41

Sense descomposició 24,41 €

uJ03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24)P- 24  €73,94

Sense descomposició 73,94 €

uJ03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25)

P- 25  €32,54

Sense descomposició 32,54 €

uJ03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.P- 26  €11,99

Sense descomposició 11,99 €

uJ03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1.

P- 27  €14,15

Sense descomposició 14,15 €
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uJ03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN 18134.

P- 28  €84,33

Sense descomposició 84,33 €

uJ03DU010 Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29)

P- 29  €37,09

Sense descomposició 37,09 €

uJ03DU020 Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30)

P- 30  €30,37

Sense descomposició 30,37 €

uJ03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)

P- 31  €86,92

Sense descomposició 86,92 €

UJ03H4B05 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

P- 32  €48,64

Sense descomposició 48,64 €

UJ03H4C04 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

P- 33  €38,25

Sense descomposició 38,25 €

uJ0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38)

P- 34  €58,60

Sense descomposició 58,60 €

uJ055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39)

P- 35  €33,86

Sense descomposició 33,86 €

uJ0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.

P- 36  €47,58

Sense descomposició 47,58 €

uJ0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.

P- 37  €36,87

Sense descomposició 36,87 €

uJ0554133 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 (P - 42)

P- 38  €48,74

Sense descomposició 48,74 €

uJ0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43)

P- 39  €44,76

Sense descomposició 44,76 €

uJ0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44)

P- 40  €88,44

Sense descomposició 88,44 €

uJ0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-126.

P- 41  €59,58

Sense descomposició 59,58 €
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uJ0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84.

P- 42  €75,90

Sense descomposició 75,90 €

UJ055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons
la norma NLT 181

P- 43  €51,78

Sense descomposició 51,78 €

uJ055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48)

P- 44  €93,57

Sense descomposició 93,57 €

uJ055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 194.

P- 45  €22,58

Sense descomposició 22,58 €

uJ055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50)

P- 46  €68,48

Sense descomposició 68,48 €

uJ055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51)

P- 47  €68,48

Sense descomposició 68,48 €

UJ055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131

P- 48  €76,14

Sense descomposició 76,14 €

uJ055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53)

P- 49  €52,90

Sense descomposició 52,90 €

uJ055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)

P- 50  €97,61

Sense descomposició 97,61 €

uJ0561111 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 (P
- 55)

P- 51  €51,90

Sense descomposició 51,90 €

uJ0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56)

P- 52  €45,27

Sense descomposició 45,27 €

uJ0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1

P- 53  €43,66

Sense descomposició 43,66 €

uJ0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58)

P- 54  €33,20

Sense descomposició 33,20 €

uJ0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59)

P- 55  €47,76
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Sense descomposició 47,76 €

uJ0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60)

P- 56  €65,07

Sense descomposició 65,07 €

uJ056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61)

P- 57  €317,78

Sense descomposició 317,78 €

uJ961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64)

P- 58  €118,12

Sense descomposició 118,12 €

uJ961310D 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 (P - 65)

P- 59  €124,32

Sense descomposició 124,32 €

uJ961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66)

P- 60  €73,83

Sense descomposició 73,83 €

uJ961D505 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 (P - 67)

P- 61  €86,95

Sense descomposició 86,95 €

uJ9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68)

P- 62  €41,86

Sense descomposició 41,86 €

uJ9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)

P- 63  €36,86

Sense descomposició 36,86 €

uJ9H1455S 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 (P - 70)

P- 64  €158,68

Sense descomposició 158,68 €

uJ9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71)

P- 65  €67,00

Sense descomposició 67,00 €

uJ9H1620F 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 (P - 72)

P- 66  €84,30

Sense descomposició 84,30 €
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uJ9H1650T 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 (P - 73)

P- 67  €302,08

Sense descomposició 302,08 €

uJ9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74)

P- 68  €15,83

Sense descomposició 15,83 €

uJ9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment
drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75)

P- 69  €20,10

Sense descomposició 20,10 €

uJ9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76)

P- 70  €66,64

Sense descomposició 66,64 €

uJ9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1.

P- 71  €18,02

Sense descomposició 18,02 €

uJR352105 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, de
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 pe
esmena orgànica (P - 78)

P- 72  €234,57

Sense descomposició 234,57 €

uJR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79)

P- 73  €54,61

Sense descomposició 54,61 €

uJR3AC201 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
(P - 80)

P- 74  €315,19

Sense descomposició 315,19 €

uJR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P- 81)P- 75  €213,73

Sense descomposició 213,73 €

uJR468200 Percentatge de germinació per espècie (P - 82)P- 76  €54,12

Sense descomposició 54,12 €

uJR471150 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 (P - 83)

P- 77  €176,83

Sense descomposició 176,83 €

uJR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84)

P- 78  €286,34



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 7Data: 18/10/11

Barcelona, Octubre de 2011

L´Autor del Projecte

Ferran Mach Rufí



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Pressupost de Control de Qualitat:

Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/10/11 1Data:

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 Demolicions i treballs previs 0,00
01.01 Demolicions i treballs previsCapítol 0,00

Titol 3 01.02.01 Desmunts 0,00
Titol 3 01.02.02 Terraplens 15.321,09
Titol 3 01.02.03 Esplanada 11.966,07

01.02 Moviments de terresCapítol 27.287,16

Titol 3 01.03.01 Drenatge longitudinal 1.209,66
Titol 3 01.03.02 Drenatge transversal 0,00

01.03 DrenatgeCapítol 1.209,66

Titol 3 01.04.01 Materials granulars 11.333,39
Titol 3 01.04.02 Aglomerats bituminosos 37.819,80

01.04 Ferms i pavimentsCapítol 49.153,19

Titol 3 01.05.01 Senyalització horitzontal 0,00
Titol 3 01.05.02 Senyalització vertical 0,00
Titol 3 01.05.03 Barreres de seguretat 0,00

01.05 Proteccions i senyalitzacióCapítol 0,00

Titol 3 01.06.01 Reposició de camins 1.175,45
Titol 3 01.06.02 Reposició de vorada 403,22

01.06 Obres complementàriesCapítol 1.578,67

Titol 3 01.07.01 Mesures correctores 2.528,10
01.07 Mesures correctores d'impacte ambientalCapítol 2.528,10

81.756,78

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Demolicions i treballs previs 0,00
Capítol 01.02 Moviments de terres 27.287,16
Capítol 01.03 Drenatge 1.209,66
Capítol 01.04 Ferms i paviments 49.153,19
Capítol 01.05 Proteccions i senyalització 0,00
Capítol 01.06 Obres complementàries 1.578,67
Capítol 01.07 Mesures correctores d'impacte ambiental 2.528,10

01 Pressupost  Obra 81.756,78

81.756,78

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 81.756,78
81.756,78

Euro



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

PRESSUPOST Pàg.:18/10/11* 1Data:

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 TERRAPLENS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 27)

330,00014,15 4.669,50

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 10)

19,00028,79 547,01

3 J03D4204 u 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. (P - 12)

19,00046,49 883,31

4 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 15)

19,00044,24 840,56

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
16)

22,00059,85 1.316,70

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 17)

19,00086,33 1.640,27

7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma
NLT 115 (P - 22) (P - 22)

19,00067,65 1.285,35

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 23)

19,00024,41 463,79

9 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 24) (P
- 24)

19,00073,94 1.404,86

10 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 25)

19,00032,54 618,26

11 J03DY20X u Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31) (P - 31)

19,00086,92 1.651,48

TITOL 3TOTAL 01.02.02 15.321,09

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02

TITOL 3 ESPLANADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 25) (P - 25)

3,00032,54 97,62

2 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 10)

3,00028,79 86,37

3 J03D4204 u 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. (P - 12)

3,00046,49 139,47

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 14)

3,00025,39 76,17

5 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103-500 o NLT 107. (P - 15)

3,00044,24 132,72

6 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
16)

18,00059,85 1.077,30

Euro
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7 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 23)

3,00024,41 73,23

8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 26)

60,00011,99 719,40

9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 27)

300,00014,15 4.245,00

10 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 28)

60,00084,33 5.059,80

11 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-502. (P - 17)

3,00086,33 258,99

TITOL 3TOTAL 01.02.03 11.966,07

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL DRENATGE03

TITOL 3 DRENATGE LONGITUDINAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J961310D u 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 (P - 65) (P - 59)

3,000124,32 372,96

2 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 60)

3,00073,83 221,49

3 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 58)

3,000118,12 354,36

4 J961D505 u 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 (P - 67) (P - 61)

3,00086,95 260,85

TITOL 3TOTAL 01.03.01 1.209,66

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 19)

16,0007,48 119,68

2 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 20)

3,00070,64 211,92

3 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 28)

39,00084,33 3.288,87

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 27)

195,00014,15 2.759,25

5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 26)

39,00011,99 467,61

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 30)

8,00030,37 242,96

Euro
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7 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 29)

3,00037,09 111,27

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 23)

3,00024,41 73,23

9 J03DA209 u 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 (P - 18) (P - 18)

3,000100,94 302,82

10 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
16)

16,00059,85 957,60

11 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 14)

16,00025,39 406,24

12 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 13)

16,00033,50 536,00

13 J03D4204 u 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. (P - 12)

8,00046,49 371,92

14 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

16,00026,46 423,36

15 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 21)

4,00028,54 114,16

16 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 3)

6,000157,75 946,50

TITOL 3TOTAL 01.04.01 11.333,39

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS04

TITOL 3 AGLOMERATS BITUMINOSOS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J0563304 u Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 138 (P - 56) (P - 52)

3,00045,27 135,81

2 J056C20D u Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 61) (P
- 57)

2,000317,78 635,56

3 J055230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 137 (P - 39) (P - 35)

3,00033,86 101,58

4 J0557206 u Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una
mostra de betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P -
44) (P - 40)

5,00088,44 442,20

5 J0559138 u Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-126/84. (P - 42)

6,00075,90 455,40

6 J055F30F u Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 194. (P - 45)

3,00022,58 67,74

7 J055H102 u Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P
- 51) (P - 47)

6,00068,48 410,88

8 J0564305 u Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa
segons la norma NLT 140 (P - 57)1 (P - 53)

3,00043,66 130,98

Euro
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9 J055G30G u Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT 139 (P - 50) (P - 46)

3,00068,48 205,44

10 J0561111 u 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 (P
- 55) (P - 51)

3,00051,90 155,70

11 J055V10V u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell
Cleveland, vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 127 (P - 53) (P - 49)

3,00052,90 158,70

12 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 48) (P -
44)

3,00093,57 280,71

13 J0559108 u Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-126. (P - 41)

3,00059,58 178,74

14 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 43) (P - 39)

3,00044,76 134,28

15 J0554133 u 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 (P - 42) (P - 38)

3,00048,74 146,22

16 J0554103 u Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1427.
 (P - 37)

3,00036,87 110,61

17 J0553102 u Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de
material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426. (P - 36)

3,00047,58 142,74

18 J0552201 u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 123 (P - 38) (P - 34)

3,00058,60 175,80

19 J0565306 u Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 142 (P - 58) (P - 54)

3,00033,20 99,60

20 J030U010 u 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 (P - 8) (P - 8)

2,00080,21 160,42

21 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra
de granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE EN 1097-8 (P - 5) (P - 5)

2,000503,21 1.006,42

22 J9H1650T u 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 (P - 73) (P - 67)

4,000302,08 1.208,32

23 J9H1455S u 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 (P - 70) (P - 64)

24,000158,68 3.808,32

24 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 69)
(P - 63)

24,00036,86 884,64

25 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 68) (P - 62)

24,00041,86 1.004,64

26 J9V1310L u Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del
cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1. (P - 71)

108,00018,02 1.946,16

27 J9H1B40R u Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment 43,00020,10 864,30

Euro



Pressupost de Control de Qualitat:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

PRESSUPOST Pàg.:18/10/11* 5Data:

drenant, segons la norma NLT 327-88 (P - 75) (P - 69)

28 J9H1B400 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent (P - 74) (P - 68)

341,00015,83 5.398,03

29 J9H1620F u 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 (P - 72) (P - 66)

9,00084,30 758,70

30 J03H4C04 U 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 (P - 33)

2,00038,25 76,50

31 J03H4B05 U 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 (P - 32)

2,00048,64 97,28

32 J030FB0F u 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) (P - 4) (P - 4)

80,00020,85 1.668,00

33 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 933-1-1998. (P - 2)

80,00019,72 1.577,60

34 J9H1520K u Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma
UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa (P - 71) (P - 65)

128,00067,00 8.576,00

35 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 9)

2,00028,54 57,08

36 J055X10X u Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 183 (P - 54)
(P - 50)

1,00097,61 97,61

37 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de
granulat segons la norma UNE EN 933-3 (P - 6) (P - 6)

2,00037,09 74,18

38 J0566707 u Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur
càlcic) d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la
norma NLT 141 (P - 59) (P - 55)

3,00047,76 143,28

39 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat,
segons la norma UNE-EN 13043 (P - 7)

2,00030,37 60,74

40 J0567708 u Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment)
d'una mostra d'emulsió bituminosa aniònica, segons la norma
NLT 144 (P - 60) (P - 56)

3,00065,07 195,21

41 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà
normal d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
131 (P - 48)

2,00076,14 152,28

42 J9H1K800 u Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre
capes bituminoses (P - 76) (P - 70)

56,00066,64 3.731,84

43 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma NLT 181 (P - 43)

2,00051,78 103,56

TITOL 3TOTAL 01.04.02 37.819,80

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES06

TITOL 3 REPOSICIÓ DE CAMINS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J03D4204 u 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. (P - 12)

1,00046,49 46,49
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2 J03DU010 u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 29) (P - 29)

1,00037,09 37,09

3 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,
segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 11)

2,00026,46 52,92

4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM D-3017-e1. (P
- 27)

6,00014,15 84,90

5 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3) (P - 3)

1,000157,75 157,75

6 J03DU020 u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons
la norma NLT 172 (P - 30) (P - 30)

1,00030,37 30,37

7 J03DS10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN 18134. (P - 28)

3,00084,33 252,99

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204. (P - 23)

1,00024,41 24,41

9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig
d'una mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 21)
(P - 21)

1,00028,54 28,54

10 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina
de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE EN 1097-2 (P - 20) (P - 20)

1,00070,64 70,64

11 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 19) (P - 19)

2,0007,48 14,96

12 J03DA209 u 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 (P - 18) (P - 18)

1,000100,94 100,94

13 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor modificat d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-501 o NLT-108. (P -
16)

2,00059,85 119,70

14 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103-109 o NLT 113. (P - 14)

2,00025,39 50,78

15 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-104 o NLT 106 (P - 13) (P - 13)

2,00033,50 67,00

16 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT
103. (P - 26)

3,00011,99 35,97

TITOL 3TOTAL 01.06.01 1.175,45

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL OBRES COMPLEMENTÀRIES06

TITOL 3 REPOSICIÓ DE VORADA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 64) (P - 58)

1,000118,12 118,12

2 J961310D u 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 (P - 65) (P - 59)

1,000124,32 124,32

3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de
tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma
UNE-EN 1340 (P - 66) (P - 60)

1,00073,83 73,83
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4 J961D505 u 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 (P - 67) (P - 61)

1,00086,95 86,95

TITOL 3TOTAL 01.06.02 403,22

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL07

TITOL 3 MESURES CORRECTORES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena
orgànica, segons GE (P - 79) (P - 73)

2,00054,61 109,22

2 JR352105 u 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, de
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 pe
esmena orgànica (P - 78) (P - 72)

2,000234,57 469,14

3 J011A200 u 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 (P - 1) (P - 1)

2,000151,00 302,00

4 JR3AC201 u 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
(P - 80) (P - 74)

2,000315,19 630,38

5 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P-
81) (P - 75)

1,000213,73 213,73

6 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 82) (P - 76) 1,00054,12 54,12

7 JR471150 u 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 (P - 83) (P - 77)

1,000176,83 176,83

8 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la materia seca
(a 105º C) (P - 84) (P - 78)

2,000286,34 572,68

TITOL 3TOTAL 01.07.01 2.528,10

(*)  BRANQUES INCOMPLETES
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1 INTRODUCCIÓ 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, 

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

 

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

sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 

de Catalunya en un únic coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests 

aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 

funció dels aspectes abans esmentats. 

 

D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un 

percentatge d’increment del 0,00 %. 

 

Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de La Conca d 

Barberà serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 

 

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%. 

 

 

2 LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que s’han 

obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del present 

projecte constructiu. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 19/10/11

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €19,53h AjudantA013U001

 €18,39h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €55,88h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 tC133U020

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €50,65h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçàriaC1504U01

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006

 €30,70h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €41,10h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,55h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,68m3 Classificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

B03DU101

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,23u Part proporcional de material auxiliarB0DZU007

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €2,47m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €7,64m Peça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus
AMERICAN

B9651U08

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBC1U010

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U011

 €178,90m2 Placa d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U052

 €156,96m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport

BBM1U053

 €128,65m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al
suport

BBM1U054

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €24,76m 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

BBM2U503

 €294,94u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U583

 €8,74m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU105

 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

BBMZU106

 €24,38m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

BD52U002

 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €19,10m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmBD75U060
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €332,38m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

BFG1U320

 €28,14m3 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

BR345001

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €3,13t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compostBR34U003

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,39kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €9,68u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L

BR4A2004

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €1,29u 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.

BR824002
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,42u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, 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.

DR62003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02329/R 23,290000,001A0112000 =xCap de collah

2,63880/R 21,990000,120A012P000 =xOficial 1a jardinerh

4,82048/R 18,830000,256A0160000 =xPeóh

Subtotal... 7,48257 7,48257
Maquinària:

0,43164/R 39,240000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,45990/R 45,990000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,89154 0,89154
Materials:

0,045451,010000,045B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04545 0,04545

COST DIRECTE 8,41956

8,41956COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,50m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador
de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus
BMSNA4 o BMSNR4 , inclòs part proporcional de suports

G211002 Rend.: 42,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11090/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,52357/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,90619/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54066 1,54066
Maquinària:

0,77071/R 64,740000,500C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,93429/R 39,240001,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,08929/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 1,79429 1,79429

COST DIRECTE 3,33495

0,166755,00%DESPESES INDIRECTES

3,50170COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,97m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U030 Rend.: 6,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77633/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,11966 7,11966
Maquinària:

12,11167/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

3,14167/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,55542/R 66,650000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,85617/R 51,370000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 16,66493 16,66493

COST DIRECTE 23,78459

1,189235,00%DESPESES INDIRECTES

24,97382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,75m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,226155,00%DESPESES INDIRECTES

4,74924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,80m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,83250/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,22067 2,22067
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,61734

0,180875,00%DESPESES INDIRECTES

3,79821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,35m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície

G219U202 Rend.: 1.500,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00466/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,01466/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02537/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,04469 0,04469
Maquinària:

0,07035/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,03571/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,15504/R 77,520003,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,02740/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,28850 0,28850

COST DIRECTE 0,33319

0,016665,00%DESPESES INDIRECTES

0,34985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,44u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

G21B3002 Rend.: 4,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,51500/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,17700 16,17700
Maquinària:

4,71250/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

2,45250/R 39,240000,250C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

10,42750/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,93750/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 18,53000 18,53000

COST DIRECTE 34,70700

1,735355,00%DESPESES INDIRECTES

36,44235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,60m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21DU100 Rend.: 12,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,53250/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,92067 1,92067
Maquinària:

4,70250/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,96042/R 47,050000,500C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,41750/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 10,08042 10,08042
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 12,00109

0,600055,00%DESPESES INDIRECTES

12,60114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €61,85u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21H0002 Rend.: 2,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49350/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,03000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 33,51850 33,51850
Maquinària:

5,64300/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

4,70500/R 47,050000,200C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,92400/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,17100/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

5,06500/R 50,650000,200C1504U01 =xCamió cistella de 10 a 20 m d'alçàriah

1,87500/R 3,750001,000C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 25,38300 25,38300

COST DIRECTE 58,90150

2,945085,00%DESPESES INDIRECTES

61,84658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,56m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons el Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric. 

G22U003 Rend.: 1,000P- 9

 €2,59m3 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

G221U010 Rend.: 73,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:
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0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559

0,123285,00%DESPESES INDIRECTES

2,58887COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,48m3 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

G221U013 Rend.: 240,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02426/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,14660/R 21,990001,600A0121000 =xOficial 1ah

0,09515/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,26601 0,26601
Maquinària:

0,39544/R 135,580000,700C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

0,61533/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14946/R 119,570000,300C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,05563/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,21586 2,21586
Materials:

0,831604,620000,180B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,83160 0,83160

COST DIRECTE 3,31347

0,165675,00%DESPESES INDIRECTES

3,47914COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 395,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,06745/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08514 0,08514
Maquinària:

0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
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0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
h

0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 0,72699

0,036355,00%DESPESES INDIRECTES

0,76334COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,064975,00%DESPESES INDIRECTES

1,36438COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,42m3 Esplanada amb sòl adequat (1), procedent de la pròpia obra,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

G227U010 Rend.: 149,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,12404/R 18,390001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16390 0,16390
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,816000,680001,200B03DU101 =xClassificació i aportació de sòl seleccionat tipus 2 procedent
de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,86650 0,86650

COST DIRECTE 2,30226

0,115115,00%DESPESES INDIRECTES

2,41737COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,01m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en
zones de desmunt per a una separació de taladres de 80 cm
d'acord amb l'especificat als plànols i al Plec de
Prescripcions Tècniques

G22AU008 Rend.: 47,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01041/R 23,290000,021A0112000 =xCap de collah

0,93574/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,01701/R 19,030000,042A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,96316 0,96316
Maquinària:

2,88468/R 135,580001,000C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

Subtotal... 2,88468 2,88468
Materials:

0,924004,620000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,92400 0,92400
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COST DIRECTE 4,77184

0,238595,00%DESPESES INDIRECTES

5,01043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,47m2 Sanejament i repicat de talussos en roca en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els
accessos a les zones de treball, tots els materials i equips
lliscants i totes les operacions necessàries segons
indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22BU010 Rend.: 95,300P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12219/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,23075/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,39937/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,75231 0,75231
Maquinària:

0,76254/R 72,670001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,19780/R 18,850001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,24092/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

1,07807/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 3,27933 3,27933
Materials:

0,230000,230001,000B0DZU007 =xPart proporcional de material auxiliaru

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 4,26164

0,213085,00%DESPESES INDIRECTES

4,47472COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de 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

G22DU020 Rend.: 695,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01676/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,09492/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,08214/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19382 0,19382
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Maquinària:

0,01918/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01685/R 58,540000,200C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,02044/R 71,040000,200C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,05901/R 41,010001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,01101/R 2,550003,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,12649 0,12649

COST DIRECTE 0,32031

0,016025,00%DESPESES INDIRECTES

0,33633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,89m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés
als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

G22TU102 Rend.: 32,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72781/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,68719/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,59469/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,00969 2,00969
Maquinària:

3,69563/R 118,260001,000C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

2,22000/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

1,24065/R 55,140000,720C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

1,25730/R 55,880000,720C133U020 =xCorró vibratori autopropulsat de 10 a 12 th

4,47375/R 71,580002,000C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,07969/R 2,550001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 12,96702 12,96702
Materials:

1,112223,330000,334B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 1,11222 1,11222

COST DIRECTE 16,08893

0,804455,00%DESPESES INDIRECTES

16,89338COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 19/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €595,24m2 Estructura tipus calaix de formigó armat amb aletes
d'acompanyament, dimensions segons plànols, inclòs totes
les feines adients d'excavació, reblert, formigó de neteja,
formigó HA-25, acer, encofrats, cindris, juntes de segellat,
material filtrant, materials de trasdós, geotextil i tub dren,
totalment acabat (p-16)

G4003 Rend.: 1,000P- 19

 €750,00m2 Estructura tipus calaix de formigó armat amb aletes
d'acompanyament, dimensions segons plànols, inclòs totes
les feines adients d'excavació, reblert, formigó de neteja,
formigó HA-25, acer, encofrats, cindris, juntes de segellat,
material filtrant, materials de trasdós, geotextil i tub dren,
totalment acabat (p-16). Inclosa posterior preparació del
ferm, amb esplanada de terres i reg de grava-ciment

G4V001 Rend.: 1,000P- 20

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,13593/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21911 0,21911
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74650 18,74650

COST DIRECTE 19,99443

0,999725,00%DESPESES INDIRECTES

20,99415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,33m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, 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

G9650002 Rend.: 37,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,98892 5,98892
Maquinària:
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0,27905/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,34709/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05270/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,18514/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,86398 0,86398
Materials:

2,8665068,250000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,2446088,900000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,593502,470001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,75000 7,75000

COST DIRECTE 14,60290

0,730155,00%DESPESES INDIRECTES

15,33305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,98m Vorada de 25x13-7 cm, tipus AMERICAN, 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

G9650020 Rend.: 23,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,01261/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,82435/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,79739/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,63435 9,63435
Maquinària:

0,44891/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,55837/R 51,370000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,08478/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,29783/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,38989 1,38989
Materials:

5,4600068,250000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,0447088,900000,023B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,860000,430002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,140001,400000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
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8,022007,640001,050B9651U08 =xPeça de formigó per a vorada, de 25x13-7 cm, tipus

AMERICAN
m

Subtotal... 16,57210 16,57210

COST DIRECTE 27,59634

1,379825,00%DESPESES INDIRECTES

28,97616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,86m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les
feines adients

G9F1U005 Rend.: 6,600P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76439/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

13,32727/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

5,57273/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,66439 20,66439
Maquinària:

1,56439/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,48712/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,37273/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,89591/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,32015 5,32015
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 12,93100 12,93100

COST DIRECTE 38,91554

1,945785,00%DESPESES INDIRECTES

40,86132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,43t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 S, per a
capes de base i intermitja, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
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Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,83442

1,591725,00%DESPESES INDIRECTES

33,42614COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,84m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 70 kg/m2

G9H3U270 Rend.: 1.450,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01606/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,03033/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05250/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09889 0,09889
Maquinària:

0,37423/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03995/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,04564/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,04829/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,50811 0,50811
Materials:

2,0958029,940000,070B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 2,09580 2,09580

COST DIRECTE 2,70280

0,135145,00%DESPESES INDIRECTES

2,83794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
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Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03665/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,03172/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06837 0,06837
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200

COST DIRECTE 0,61154

0,030585,00%DESPESES INDIRECTES

0,64212COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1G9J1U020 Rend.: 700,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03141/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02719/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05860 0,05860
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,186000,310000,600B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,18600 0,18600

COST DIRECTE 0,34717

0,017365,00%DESPESES INDIRECTES
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0,36453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,05m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial i cuneta sense revestir

G9L1U020 Rend.: 10,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,83900/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

2,85450/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,05700 8,05700
Maquinària:

3,79320/R 126,440000,300C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth

0,08880/R 59,200000,015C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 12,13912 12,13912
Materials:

0,025251,010000,025B0111000 =xAiguam3

9,3480015,580000,600B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 9,37325 9,37325

COST DIRECTE 29,56937

1,478475,00%DESPESES INDIRECTES

31,04784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €510,98u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubulars de 100 mm o
120x55 mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2U583 Rend.: 1,250P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,63200/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

35,18400/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

30,44800/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,26400 84,26400
Maquinària:

37,64000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

15,69600/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

16,68400/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
6,24800/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

24,32000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

2,55200/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

4,30400/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 107,44400 107,44400
Materials:

294,94000294,940001,000BBM2U583 =xExtrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

u

Subtotal... 294,94000 294,94000

COST DIRECTE 486,64800

24,332405,00%DESPESES INDIRECTES

510,98040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,75m 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

GB2AU503 Rend.: 20,750P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,11952/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,83422/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,07615 5,07615
Maquinària:

1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:

24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera 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

m

Subtotal... 24,76000 24,76000

COST DIRECTE 33,09567

1,654785,00%DESPESES INDIRECTES



Pressupost:
Projecte Constructiu de la Variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 19/10/11

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

34,75045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,51m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:

0,01070/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06265 0,06265
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48504

0,024255,00%DESPESES INDIRECTES

0,50929COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U050 Rend.: 345,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06751/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,19122/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11032/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,36905 0,36905
Maquinària:

0,02264/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,10991/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,13255 0,13255
Materials:

0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
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Subtotal... 0,99192 0,99192

COST DIRECTE 1,49352

0,074685,00%DESPESES INDIRECTES

1,56820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,69m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA31001 Rend.: 20,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16450/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

3,29850/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,90300/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,36600 6,36600
Maquinària:

0,39050/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,89600/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 2,28650 2,28650
Materials:

2,043002,270000,900B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 2,47980 2,47980

COST DIRECTE 11,13230

0,556625,00%DESPESES INDIRECTES

11,68892COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,70u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBBU011 Rend.: 4,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
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81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment

reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
u

Subtotal... 81,01000 81,01000

COST DIRECTE 93,99688

4,699845,00%DESPESES INDIRECTES

98,69672COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,45u 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

GBBU102 Rend.: 3,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,42583

7,021295,00%DESPESES INDIRECTES

147,44712COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €207,68m2 Placa d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U052 Rend.: 2,750P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,99636/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,10182/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 15,09818 15,09818
Maquinària:

3,79182/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,79182 3,79182
Materials:
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178,90000178,900001,000BBM1U052 =xPlaca d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 178,90000 178,90000

COST DIRECTE 197,79000

9,889505,00%DESPESES INDIRECTES

207,67950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €181,59m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

GBB1U053 Rend.: 3,250P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,76615/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,00923/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,77538 12,77538
Maquinària:

3,20846/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,20846 3,20846
Materials:

156,96000156,960001,000BBM1U053 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, incloses brides i elements
de fixació al suport

m2

Subtotal... 156,96000 156,96000

COST DIRECTE 172,94384

8,647195,00%DESPESES INDIRECTES

181,59103COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €149,63m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U054 Rend.: 3,750P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86400/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,20800/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 11,07200 11,07200
Maquinària:

2,78067/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,78067 2,78067
Materials:

128,65000128,650001,000BBM1U054 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al
suport

m2

Subtotal... 128,65000 128,65000

COST DIRECTE 142,50267

7,125135,00%DESPESES INDIRECTES

149,62780COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,99u 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

GBBZU005 Rend.: 2,500P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 74,58500 74,58500

COST DIRECTE 99,03480

4,951745,00%DESPESES INDIRECTES

103,98654COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,05u 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

GBBZU006 Rend.: 2,500P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,79600/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,61200/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,40800 16,40800
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:

11,9437568,250000,175B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

81,7520018,580004,400BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 93,69575 93,69575

COST DIRECTE 118,14555

5,907285,00%DESPESES INDIRECTES

124,05283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,48u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada

GBCU010 Rend.: 4,500P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,21667/R 21,990002,500A0121000 =xOficial 1ah

4,34000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

6,34333/R 19,030001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,90000 22,90000
Maquinària:

3,44167/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

5,09789/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,53956 8,53956
Materials:

8,1900068,250000,120B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

43,6600043,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

20,976008,740002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 72,82600 72,82600

COST DIRECTE 104,26556

5,213285,00%DESPESES INDIRECTES
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109,47884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,77m 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

GD57U010 Rend.: 30,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23290/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,46600/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,30200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,63433/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,63523 3,63523
Maquinària:

0,37620/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,25467/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,45950/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,68350/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,77387 2,77387
Materials:

13,6500068,250000,200B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg

0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,252001,260000,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 14,31957 14,31957

COST DIRECTE 20,72867

1,036435,00%DESPESES INDIRECTES

21,76510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,07m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 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

GD57U510 Rend.: 33,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21173/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,33273/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah
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1,18364/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,57667/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,30477 3,30477
Maquinària:

0,34200/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,14061/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,41773/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,62136/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 2,52170 2,52170
Materials:

8,8725068,250000,130B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,024861,130000,022B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,060501,210000,050B0A3UC10 =xClau acerkg

0,286810,430000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,189001,260000,150B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,045402,270000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 9,47907 9,47907

COST DIRECTE 15,30554

0,765285,00%DESPESES INDIRECTES

16,07082COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,83m 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

GD5AU011 Rend.: 53,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08789/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,41491/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35906/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,86186 0,86186
Materials:

3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 3,73890 3,73890

COST DIRECTE 4,60076

0,230045,00%DESPESES INDIRECTES

4,83080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €40,71m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 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

GD5GU020 Rend.: 11,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52932/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

3,99818/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,25750 6,25750
Maquinària:

0,42773/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,35673/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,99236/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 1,77682 1,77682
Materials:

4,7775068,250000,070B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,3599689,990000,004B071UC01 =xMorter M-80m3

25,5990024,380001,050BD52U002 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

m

Subtotal... 30,73646 30,73646

COST DIRECTE 38,77078

1,938545,00%DESPESES INDIRECTES

40,70932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €290,15u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

54,97500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

23,78750/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:
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76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, inclòs transport a l'obra
m3

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 152,23930 152,23930

COST DIRECTE 276,33368

13,816685,00%DESPESES INDIRECTES

290,15036COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,76m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 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

GD75U040 Rend.: 12,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,71811/R 23,290000,370A0112000 =xCap de collah

2,74875/R 21,990001,500A0121000 =xOficial 1ah

4,75750/R 19,030003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,22436 8,22436
Maquinària:

3,47583/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,16250/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,72000/R 17,280000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,35833 4,35833
Materials:

45,7275068,250000,670B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,4499589,990000,005B071UC01 =xMorter M-80m3

20,0550019,100001,050BD75U060 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cmm

Subtotal... 66,23245 66,23245

COST DIRECTE 78,81514

3,940765,00%DESPESES INDIRECTES

82,75590COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €726,24m Canalització amb marc de formigó armat de 3m per 2m
d'alçada, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert
fins a mig marc amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD78U200 Rend.: 3,500P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,78180/R 23,290001,470A0112000 =xCap de collah

36,88037/R 21,990005,870A0121000 =xOficial 1ah

16,40520/R 19,530002,940A013U001 =xAjudanth

15,44760/R 18,390002,940A0140000 =xManobreh

21,20486/R 19,030003,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 99,71983 99,71983
Maquinària:

18,71314/R 54,580001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,05857/R 1,950001,900C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,69029/R 17,280000,950CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 24,46200 24,46200
Materials:

217,0350068,250003,180B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,544501,210000,450B0A3UC10 =xClau acerkg

6,020000,4300014,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

4,284001,260003,400B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,567502,270000,250B0DZA000 =xDesencofrantl

339,02760332,380001,020BFG1U320 =xTub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe III
segons norma ASTM C-76M, inclòs junta elastomèrica

m

Subtotal... 567,47860 567,47860

COST DIRECTE 691,66043

34,583025,00%DESPESES INDIRECTES

726,24345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90m3 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

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:

0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46105 2,46105

COST DIRECTE 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

GR3PU060 Rend.: 118,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04934/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,18636/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,23570 0,23570
Maquinària:

0,45390/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,43534/R 51,370001,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,88924 0,88924
Materials:

0,093903,130000,030BR34U003 =xAdob orgànic d'origen vegetal tipus compostt

0,780000,390002,000BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

Subtotal... 0,87390 0,87390

COST DIRECTE 1,99884

0,099945,00%DESPESES INDIRECTES

2,09878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,74u 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

GR66U204 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,1125628,140000,004BR345001 =xEsmena 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

m3

0,137806,890000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
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0,111800,860000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

o similar
kg

9,680009,680001,000BR4A2004 =xSubministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o
similar de 60-80 cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en C -10 L

u

1,290001,290001,000BR824002 =xProtector 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.

u

8,419568,419561,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base, 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.

u

Subtotal... 19,75172 19,75172

COST DIRECTE 19,75172

0,987595,00%DESPESES INDIRECTES

20,73931COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 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

GR720001 Rend.: 220,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:

0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:

0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,66344 0,66344

COST DIRECTE 1,06975

0,053495,00%DESPESES INDIRECTES
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1,12324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150.000,00pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant
l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

PPA0U001 Rend.: 1,000P- 55
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.000,00pa Partida alçada a justificar per a la Gestió de Residus a l'obra.XPA000GR

 €107.032,14pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €36.276,47pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

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

l’alternativa escollida com a variant de la carretera C-14 al seu pas per Belltall. 

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Pressupost d'Execució Material 
3.627.647,75 € 

Despeses generals(13%) 
471.594,21 € 

Benefici industrial (6%) 
217.658,86 € 

Total sense IVA 
4.316.900,82 € 

IVA (18%) 
777.042,15 € 

Pressupost d'Execució per Contracte 
5.093.942,97 € 

Control de Qualitat 
88.356,78 € 

Expropiacions 
174.966,52 € 

Ocupacions Temporals 
20.647,44 € 

Pressupost per al Coneixement de l'Administració 
5.377.913,71 € 

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

(CINC MILIONS TRES-CENTS SETANTA-SET MIL NOU-CENTS TRETZE EUROS 

AMB SETANTA-UN CÈNTIMS) 
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1 INTRODUCCIÓ 

Arran de les visites de camp efectuades a la zona objecte del present projecte s’ha 

realitzat un reportatge fotogràfic que es presenta a continuació. En l'Apèndix 1 es 

mostra un plànol on s’indiquen els punts des d’on han estat preses les fotografies i la 

seva orientació. 

 

Aquestes fotografies mostren clarament l’estat actual en que es troba la carretera C-14  

per dins del poble, així com l’àmbit previst pel pas de la nova carretera objecte d'estudi 

en el present projecte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1. PLÀNOL DE SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2.FOTOGRAFIES 

 





 

 

Fotografia 1. Accessos i sortides de la C-14 al PK 53+000 (orientació nord) 

 

Fotografia 2. Accessos i sortides de la C-14 al PK 53+000 (orientació sud) 

 

Fotografia 3. Punt d’inici de la nova variant (orientació nord) 



 

 

Fotografia 4. Emplaçament de la rotonda sud 

 

Fotografia 5. Zona de pas de l’inici de la variant 

 

Fotografia 6. Entrada sud a Belltall 



 

 

Fotografia 7. Vista des del poble al tram mig de la futura variant 

 

Fotografia 8. Semàfor sud  

 

Fotografia 9. Plaça i parada d’autobús al centre del poble 



 

 

Fotografia 10. Semàfor nord 

 

Fotografia 11. Camí de Rocallaura en el punt on es situarà el pas inferior 

 

 

 

Fotografia 12. Zona per on la variant s’unirà a l’actual traçat pel nord de Belltall 



 

 

Fotografia 13. Futurs terrenys que ocuparà la rotonda nord  


