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2. INTRODUCCIÓ 

Altron és un poble de la comarca del Pallars Sobirà, i es troba a la part més meridional 
d’aquesta. Està situat a quatre quilòmetres de Sort, que és la capital de la comarca del 
Pallars Sobirà. 

Té una població de 37 habitants, els quals viuen sobre una superfície de 1,2 km2. 

Altron s’alça 955 metres d’altitud. 

Altron té la seva petita gran indústria des del 1991 que es va posar en funcionament La 
Peça d’Altron, una formatgeria que elabora formatge de vaca de forma tradicional des de 
1991. La llet prové d’una granja del Batlliu i els formatges que elaborem són: Serrat del 
Pirineu, fumat, en oli, i formatge de tupí. 

Al nucli urbà s’hi pot accedir a través de la carretera LV-5223. 

3. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

3.1. Situació viària rodada actual 

Actualment la intersecció del nucli urbà amb la formatgeria, on també es troba el parc 
infantil i la parada d’autobusos, i la depuradora és una de les zones més freqüentades pels 
vehicles pesats per tal d’accedir a la depuradora o els vehicles lleugers pel fet d’haver-hi la 
formatgeria. 

Aquesta intersecció està simplement regulat mitjançant marques vials de stop. 

Es tracta d’un creuament on les preferències no estan ben assolides pels conductors. Per 
altra banda, el fet de que existeixi diferentes indrets freqüentats habitualment, fa que hi hagi 
una gran quantitat de creuaments en els traçats. 
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La introducció d’una rotonda facilitaria la circulació en aquest punt viari, reduiria els temps 
d’espera i deixaria d’haver creuaments de traçats. 

3.2. Situació urbanística 

A l’actualitat, els terrenys afectats per l’àmbit del projecte estan qualificats com terreny 
urbà, sent tots ells públics o de titularitat privada, per part de l’Ajuntament d’Altron. 

3.3. Topografia existent 

La carretera de Llessuí, la zona del nostre projecte conten amb unes pendents longitudinals 
mitjanes del 2%. Les pendents als entorns de la carretera són similars. 

3.4. Geologia i geotècnia 

Donades les característiques de l’obra no s’ha considerat necessari la realització d’un 
estudi geotècnic. 

La inspecció sobre el terreny dels materials existents no ens ha permès catalogar amb 
exactitud l’esplanada, d’aquesta manera rebaixarem tot l’àmbit d’actuació amb la intenció 
d’aconseguir una de tipus E3, reomplint el buit amb el sòl seleccionat. 

3.5. Enderrocs 

Es preveu l’enderrocament del paviment de les zones de la calçada que quedaran fora de 
servei per no formar part de la calçada de la nova rotonda o dels seus ramals. Igual que els 
trams de vorera que estaran fora de servei una vegada finalitzada la obra. 

També s'enderrocarà un mur que delimita una parcel·la d’us privat i el cobert que hi ha al 
seu interior, per habilitar-la per l’acopiament de material durant l’obra, una vegada 
finalitzada l’obra es tornarà a construir. 

3.6. Moviment de terres 

El moviment de terres existent és el que correspon a la formació de l'esplanada per la 
secció de ferm complet de la rotonda i dels ramals projectats. 

Els volums de terraplè i desmunt són els següents: 

 Terraplenat: 21,045 m3 

 Desmunt: 1115,908 m3 
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3.7. Xarxes de serveis 

Les xarxes existents pròximes a l’àmbit del present projecte son: 

 Xarxa elèctrica aèria de baixa i mitja tensió (Fecsa-Endesa). 

 Clavegueram (Ajuntament d’Altron). 

 Enllumenat públic (Ajuntament d’Altron). 

 Xarxa d’abastament d’aigua potable (SOREA). 

3.8. Drenatge i reg 

El drenatge de tota la zona s’efectua per gravetat. 

Desaiguarem amb uns emborlans connectats als col·lectors. 

No caldrà reg en la nostra rotonda ja que per l’acabat d’aquesta s’ha escollit posar una 
superfície d’arenisca fina de pigmentació. 

4.OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del projecte és la definició i valoració dels treballs necessaris per a millorar la 
intersecció de la LV-5223 a Altron, ja existent. 

Les modificacions de la intersecció consisteixen bàsicament en la construcció d’una 
rotonda per tal de resoldre d’una forma segura, còmoda i eficaç la intersecció dels diferents 
recintes. 

5.BASES DEL PROJECTE 

Per a l’elaboració del present projecte s’ha partit de la següent documentació i treballs: 

 Reconeixement i visita de camp de la zona d’obres, realitzant un reportatge 
fotogràfic. 

 Aixecament topogràfic simplista facilitat per l’Ajuntament d’Altron, de tota la zona de 
l’emplaçament. 

 Cadastres de les zones d’expropiacions al terme municipal d’Altron. Ajuntament 
d’Altron. 

 Arxiu de serveis que es troben a la nostre zona, facilitats pels Ajuntaments d’Altron. 

 Dades de les IMD dels carrers que formen part del present projecte. Estudi de 
mobilitat fet a Altron al 2009 per part de la Diputació de Lleida. 

 Banc de Preus de GISA, BEDEC i AREA METROPOLITANA, per a l’elaboració del 
Pressupost i Plecs de Prescripcions procedents de la base de dades municipals. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LA SOL·LUCIÓ 

A continuació es descriu la solució adoptada en el present projecte de millora de la 
intersecció de la LV-5223 a Altron. 

Traçat i característiques geomètriques  

Rotonda: 

La rotonda està dissenyada amb un diàmetre exterior de 14 m i un d’interior de 7 m. Conte 
amb una calçada anular de 7m, amb un sol carril. L’amplada d’aquest carril es molt ampla 
degut a que per aquesta rotonda hi circularan autobusos i camions, i  s’ha tingut en compte 
el seu traçat. 

Carretera LV-5223: 

Per aquesta carretera s’han respectat les dimensions ja existents. Aquesta està composta 
per dos carrils de 3,5m. La pendent longitudinal mitja és del 2%. 

A l’entrada del nucli urbà s’ha respectat el carril addicional que uneix la LV-5223 amb el 
poble. L’entrada d’aquest carril te un ample de 4,5m degut a que només poden accedir 
vehicles lleugers. Només té una direcció però això no dificultarà l’accés ja que no és un 
poble molt freqüentat per vehicles pel fet de ser de poca extensió. L’entrada a la 
formatgeria i l‘entrada de la depuradora són d’iguals condicions que l’entrada al nucli urbà. 

Enllumenat  

Per la il·luminació de la rotonda s'instal·larà una columna de 12m al centre de la mateixa 
amb 6 focus, i al perímetre de la rotonda i a les modificacions dels traçats i carrers que hi 
accedeixen es disposaran lluminàries per tal d’il·luminar les zones que queden mes 
fosques. Aquestes estaran en columnes de 8m. 

L’objectiu de totes aquestes és que els usuaris tinguin una bona percepció de la calçada, 
en condicions de seguretat, en les hores del dia que ho necessitin. 

Drenatge 

Per assegurar un drenatge ràpid i efectiu, evitant en  tot moment el problema d’adherència 
dels vehicles amb el paviment de la calçada anular de la rotonda, es dotarà d’un peralt cap 
a l’exterior i d’un sistema de evacuació d’aigua mitjançant vorals-rigola, aquest aigua es 
recollirà als embornals. Aquests es troben situats en tot l’entorn de la rotonda i dels 
accessos a aquesta, i s’encarreguen d’evacuar les aigües pluvials de la calçada cap a la 
riera que es troba a la zona. 
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Dins del jardí de la rotonda, es col·locarà un tub drenant que desaiguarà mitjançant un 
embornal unit als embornals del perímetre exterior de la rotonda, i d’aquests a la xarxa de 
clavegueram. 

Per altra banda, els trams que urbanitzem dels carrers Maresme, Avinguda Onze de 
Setembre, Matas, Avinguda de Jordana i Camí Vell a Tiana fem el drenatge mitjançant 
vorals-rigola ja que ens permeten evacuar l’aigua per gravetat i mantenint la pendent inicial, 
aquest aigua també es recollirà en embornals. 

Pavimentació 

Els diferents paquets de  ferms utilitzats així com els materials i condicions de la posada en 
obra es facilitaran a l’annex número 4 del present projecte. 

Serveis 

Es preveu la modificació de l’enllumenat públic que afecta a la nostre zona del projecte. 
També la modificació de la xarxa de clavegueram. 

La d’abastament d’aigua potable i la xarxa elèctrica no es veuran modificades. 

7.NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE 

Les normes que s’han tingut en compte per la redacció del projecte, a demés de les que 
figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques, les disposicions i les normes aconsellables 
per les obres es detallen a continuació: 

Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-I.C., Traçat. 

• Instrucció 5.2-I.C. de la Direcció General de Carreteres de l’Estat sobre drenatge 
superficial. 

• Instrucció 6.1 y 6.2-I.C. de la Direcció General de Carreteres de l’Estat sobre ferms. 
(O.C. 10/2002)  

• Instrucció de Carreteres, Norma 8.1-I.C., Senyalització vertical y 8.2-I.C., Marques 
vials, de la Direcció General de Carreteres, Ministeri de Foment, juny de 1998. 

• Recomanacions de la Generalitat de Catalunya pel disseny de rotondes. 

 

8 EXPROPIACIONS 

Al projecte, les expropiacions de béns particulars que es contemplen es troben 
especificades a l’annex número 11, on es presenten els criteris adoptats i es valoren les 
expropiacions realitzades. 

També es poden contemplar al plànol número 13. 
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9.SERVEIS AFECTATS 

L’Annex número 12 i el plànol núm 14 recull la informació relativa als serveis afectats.La 
informació prové de la documentació que han facilitat els ajuntaments, degudament 
informats  de l’existència i geometria de les obres contemplades al projecte. 

10.TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRES  

Per la realització de la  totalitat de les obres exposades al present projecte, es preveu un 
total de 8 setmanes a partir de l’adjudicació de les obres. 

El programa dels treballs es contemplen al gràfic sinòptic del Pla d’Obra, a l’annex núm. 9, 
on s’especifiquen els conceptes o parts principals de l’obra, estimant  les duracions 
previstes  per cada activitat. 

11.DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

11.1. Justificació de preus  

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en els bancs de preus de GISA, d'Àrea 
Metropolitana i BEDEC, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de 
mercat. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, tal com queda reflectit a 
l’Annex núm. 7. Justificació de Preus. 

 

11.2. Pressupost 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ................................................. 282.057,56€ 

13,00 % Gastos generals SOBRE 282.057,56 ............................................. 36.667,48€ 

6,00 % Benefici industrial SOBRE 282.057,56 ............................................. 16.923,45€ 

Subtotal ....................................................................................................... 335.648,49€ 

16,00% IVA SOBRE 294.653,24 .................................................................. 53.703,76€ 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE .............................................. 389.352,25 €  

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de: 

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB 
VINT-I-CINC CENTIMS ). 
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11.3. Classificació del contractista de l’obra 

En compliment dels Articles 25 a 29 del Reial Decret 1098/2001, es proposa a continuació 
la classificació que ha de ser exigida als Contractistes per a presentar-se a la licitació de 
l’execució d’aquestes obres. 

 Grup G: Vials i Pistes. 

 Subgrup 4: Amb ferms de mescles bituminoses. 

 Categoria d: L’anualitat mitja excedeix de 155.000€ i no sobrepassi dels 360.000€. 

11.4. Revisió de preus 

En compliment de Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret 
2167/1981 de 20 d’agost i de l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i per tractar-se d’un 
contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix a dotze mesos, no té revisió de 
preus. 

11.5. Altres disposicions 

L’annex número 10 del present projecte correspon a l’Estudi de Seguretat i Salut, que 
estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte la prevenció de riscs 
d’accidents i malalties professionals. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut servirà per donar unes directrius a l’empresa 
constructora per portar a cap les seves obligacions al camp de la prevenció de riscs 
laborals, facilitant el seu desenvolupament,sota el control de la Direcció Facultativa,d’acord 
amb el Real Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, per que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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12. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el 
document núm. 4, les quantitats a les que puja el pressupost són: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL ..................................... 282.057,56 EUROS  

Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents al Benefici  Industrial (6%), 
Costs Generals (13%) i l’Import sobre el Valor Afegit (IVA), s’obté el següent Pressupost 
d’Execució per Contracta, inclòs el IVA: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA ........................ 389.352,25 EUROS 

A efectes del coneixement de l’administració, s’ha afegit a l’import anterior els valors 
corresponents els costs d’expropiació, amb el qual resulta: 

COST DE LES EXPROPIACIONS .......................................................... 4.164 EUROS  

PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ ...................... 393.516,25 EUROS  

El Pressupost pel Coneixement de l’Administració ascendent a la quantitat de: 

TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS. 

13. CONCLUSIONS 

Amb tot l'exposat al present document, així com en els que segueixen a continuació, es 
considera que s'ha complert l'objectiu del projecte. Segons el parer dels signataris està 
redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la 
seva provació. 

 

Barcelona, juliol de 2011 

L’Autor del Projecte 

Olga Parera Ferrer 

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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ANNEX Nº 1 
TOPOGRAFIA 

 
Per la definició geomètrica del present projecte s’ha partit d’un model digitalitzat de punts i 
cotes del nostre emplaçament i també de l’àmbit que l’envolta. 
 
El plànol topogràfic general és el número 3. 
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ANNEX Nº 2 
 

ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és plantejar un estudi d’alternatives d’una construcció civil, en 
aquest cas, una rotonda d’accés al nucli urbà d’Altron, al terme municipal de Sort. 
  
La intersecció de l’accés al nucli urbà, la depuradora i la formatgeria on també es troba el parc 
infantil, la parada d’autobús i els contenidors de deixalles, està regulada  únicament per dos 
stops i un ceda el pas. 
 
La disposició tal com està en aquests moments no és la òptima ja que els vehicles que venen 
de Sort, circulen per la carretera de Llesssuí amb una certa velocitat i per falta de visibilitat 
(Altron es troba desprès d’una corba) no prevenen que la gent del nucli d’Altron es veuen 
exposats a creuar aquesta carretera, on no hi ha cap pas de vianants, per poder accedir els 
diferents recintes anteriorment mencionats.  
 
La discussió de solucions es farà tenint en compte els aspectes l’impacte ambiental,funcionals, 
econòmics,... amb les que conten cadascuna de les alternatives proposades,arribant així a la 
solució òptima. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES PROPOSADES 
 
Degut a les característiques peculiars que presenta el nostre problema de intersecció de les 
diferents zones, no són moltes les possibles solucions a adoptar. Cal destacar que en un 
primer moment es va pensar en més alternatives de les que aquí es citen, però van ser 
descarades per motius de dificultat, viabilitat, alt cost econòmic, petites variacions les unes amb 
les altres, ...encara que seria possible la seva construcció. 
 
Les alternatives es basen en actuar sobre els punts conflictius que presenta la intersecció amb 
semàfors, rotondes, modificant el traçat,etc. A continuació es presenta una breu descripció de 
cadascuna de les alternatives proposades, que seran discutides en apartats posteriors. També 
s’adjuntarà els plànols de cadascuna de les alternatives. 
 
 
Alternativa 1: 
 
Consisteix en la implantació d’una rotonda de radi aproximat de 14 m, amb una illeta de radi 
aproximat de 7m, i d’un únic carril d’una amplitud mínima de 3,5m. 
 
La rotonda enllaçaria la carretera principal Sort-Llessui amb el camí de la formatgeria, la 
depuradora  i el camí d’accés al nucli urbà d’Altron. 
 
Els punts de recollida d’escombreries i parada de bus es mantindran en la mateixa zona, si bé 
poden desplaçar-se una mica per tal de facilitar l’accés i maniobra tant dels busos com dels 
camions de recollida. Els vianants hi accediran mitjançant dos passos de zebra situats a banda 
i banda de la rotonda.  
 
No s’hauria de fer expropiacions. 
 
 
Com que l’alternativa esmentada anteriorment és l’escollida, els plànols per poder consultar els 
adjuntem en el document º2 del projecte. 
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Alternativa 2: 
 
Consisteix en la implantació d’una rotonda de radi aproximat de 14 m, amb una illeta de radi 
aproximat de 7m, i d’un únic carril d’una amplitud mínima de 3,5m. 
 
La rotonda enllaçaria la carretera principal Sort-Llessui amb el camí de la formatgeria i en 
aquest cas amb el camí de la depuradora. El camí d’accés al nucli urbà d’Altron quedaria fora 
de l’abast de la rotonda i s’hi hauria d’accedir tal i com es fa en l’actualitat mitjançant un 
encreuament amb la carretera principal. 
 
Els punts de recollida d’escombreries i parada de bus s’haurien de desplaçar per situar-se al 
costat del parc infantil i la zona de “runa i vegetació”. El tràfic rodat hi accediria mitjançant una 
intersecció des de la carretera principal i en sortiria per una altra cap al camí de la formatgeria 
per tornar de nou a la rotonda. Els vianants hi accedirien des del pas de zebra. 
 
Com es pot comprovar en els plànols adjuntats s’haurien d’expropiar parts del terreny dels 
prats adjacents i tirar part dels murs ja que la rotonda tindria diferent posició per fer més factible 
l’entrada i sortida dels camions a la depuradora. 
 
 

 
 
 
3. DISCUSSIÓ 
 
La discussió de les alternatives presentades es podria fer de forma exhaustiva, cosa que 
comportaria un problema complex. En aquest cas, es farà una discussió de les solucions de 
forma qualitativa, en pocs casos quantitativa, per donar una idea general. A continuació es fa 
un anàlisi amb un mètode multicriteri, i per cada criteri establert, es comparen totes les 
alternatives, procurant destacar només les característiques diferencials de cada solució. 
 
3.1. Discussió des del punt de vista constructiu 
 
A l’alternativa 2 tindria més dificultats ja que l’espai què ocupa la rotonda comportaria 
expropiacions de diferents terrenys i la demolició dels murs de la zona de la depuradora. En 
canvi, l’alternativa 1 la situació de la rotonda queda just en la intersecció de les diferents zones 
i no s’ha de fer expropiacions. 
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3.2. Discussió des del punt de vista de funcionalitat 
 
Aquest seria un dels aspectes més importants alhora d’escollir la solució òptima al problema 
plantejat. Una solució ha de ser: pràctica, segura, senzilla i còmoda. La alternativa 1 tracta 
d’organitzar la circulació en sentit únic al voltant d’un illot central(rotonda), amb les següents 
avantatges: 
 

o Moderació de la circulació per part dels conductors que es troben sotmesos a una 
pèrdua de prioritat i a una trajectòria que imposa a una reducció de la velocitat per els 
vehicles que venen de Sort. 
 

o Augment de la capacitat, donada la simplicitat als punts de conflicte i la velocitat 
reduïda, que possibilita temps d’espera més curts entre vehicles per franquejar la 
intersecció. 
 

o Millora la seguretat, mitjançant la circulació anular en sentit únic, que elimina els punts 
de conflicte i redueix la velocitat de circulació. 
 

o Reducció del temps d’espera del trànsit com a conseqüència d’una utilització continua 
del creuament. 
 

o Flexibilitat d’itineraris per possibilitar el canvi de sentit, la maniobra de “canvi de sentit 
de la marxa” prohibida en la majoria d’interseccions s’evita en aquest tipus de 
creuament, eliminant el perill d’accident. Suprimeix especialment els girs a l’esquerra, 
perillosos al tenir que creuar el sentit contrari de la circulació. 
 

o Simplificació de la senyalització vertical. La senyalització és molt més sòbria i de fàcil 
comprensió. 
 

o Millora en el traçat del autobús i carril propi per fer aquest gir. 
 

L’alternativa 2, a demés de minvar d’algunes d’aquestes avantatges, i de facilitar la maniobra 
de l’autobús i dels camions per entrar a la depuradora. No redueix un dels punts conflictius com 
és reduir la velocitat dels vehicles que venen de Sort.  

3.3. Discussió des del punt de vista econòmic 

De mode general, considerem els següents costs: 
A. Cost de primera inversió. 
B. Cost de rehabilitació i conservació 

 
Degut a que l’actual traçat dels carrers s’ha de mantenir, el cost de rehabilitació i conservació 
d’aquest tram es poden considerar independents de noves construccions. Així que les 
alternatives d’actuació únicament es podran considerar els costs deguts a l’execució i 
conservació de la pròpia obra. 
 

A. Cost de primera inversió: 

Aquests costs inclouen els següents conceptes: contractes d’assistència tècnica per l’execució 
del projecte, expropiacions, reposicions i modificacions de serveis afectats, la pròpia execució 
de les obres i control i vigilància de les mateixes. Resumim aquests costs en funció del 
moviment de terres i de la longitud total del tram de carrer a construir. En el següent quadre es 
resumeix, a mode qualitatiu i en funció del descrit anteriorment, les alternatives. Es donarà una 
puntuació del 1 al 3 que va de menor a major cost econòmic. 

 
 

ALTERNATIVA 
 

MOVIMENT 
DE TERRES 

 
CARRER DE NOVA 

CONSTRUCCIÓ 

EVALUACIÓ DE 
COSTS DE 

PRIMERA INVERSIÓ 
Alternativa 1 2 3 3 
Alternativa 2 3 1 5 



Projecte de millora la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda.             
Annexes Estudi d’alternatives 
 

16 
 

 
Observem que la alternativa 2 ha tingut una major puntuació, el que suposaria un major cost 
econòmic en el que es refereix a cost de primera inversió. 
 

B. Cost de rehabilitació i conservació: 

En aquest apartat ens referim als carrers de nova construcció, al manteniment de l’interior de 
les rotondes i a les despeses, tant per consum com per reparacions, dels semàfors. Els costs 
de rehabilitació són directament proporcionals a la longitud de carrer a construir,així doncs, ens 
trobem exactament amb la mateixa classificació que en l’apartat anterior,per ordre de major a 
menor cost obtindríem: 1,2,3. 
El cost de manteniment de les rotondes de les alternatives 1 i 2 són equivalents a la superfície 
d’ocupació de les mateixes. Els costs són semblants ja que les dimensions de les mateixes no 
divergeixen massa. 
 
3.4. Discussió des del punt de vista de l’impacte ambiental 
 
Aquesta discussió pretén destacar els punts conflictius del impacte ambiental, que presenta les 
diferents alternatives. Cal destacar que el impacte que poden produir les solucions exposades 
són de caràcter compatible o moderat i, si en algun cas necessitessin mesures correctores, 
aquestes no serien intensives. 
 
L’alternativa 1 es disminueixen les emissions sonores gràcies als següents factors: velocitats 
més baixes, conducció menys agressiva, menys temps d’espera, punt a favor per aquesta 
alternativa. A demés la superfície que ocuparia la rotonda és un terreny on ja està pavimentat. 
 
El major moviment de terres es donaria a l’alternativa 2 ja que la superfície que ocupa son 
expropiacions i l’impacta que causaria en enderrocar parts del terreny dels prats adjacents. 
 
Concloem dient que el impacte ambiental que les dues alternatives proposades poden introduir, 
no va més enllà del que ja existeix. No obstant, diferenciem que el major impacte ambiental es 
donaria a l’alternativa 2. 
 
  
4. CONCLUSIÓ. SOLUCIÓ ÒPTIMA 
 
A partir de les discussions exposades anteriorment, arribem a l’alternativa òptima. Caldria 
accentuar que aquest sistema és subjectiu i es pondera el criteri propi. Per escollir l’alternativa 
òptima entre les altres, emprarem un quadre on puntuarem cada alternativa del 1 al 3 en cada 
un dels punts de vista discutits anteriorment. La puntuació correspon únicament a un ordre, la 
solució que tingui un 1, serà la pitjor des del punt de vista en qüestió, d’altra banda, la puntuada 
amb un 3 serà la millor. 
 

PUNT DE VISTA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Construcció 2 1 
Funcional 7,5 6 
Econòmic 2 1 
Impacte Ambiental 3 1 
Puntuació Final 14,5 9 
 
 
Segons el quadre anterior, es comprova que la solució òptima és l’alternativa 1, ja que és la 
millor des del punt de vista funcional i on nosaltres em cregut que era el punt de vista més 
important i destacat per aquest cas en concret. Encara que l’alternativa 2 està molt a prop en 
quant a puntuació ens referim. Però des del punt econòmic i impacte ambiental fa que sigui 
totalment descartada. Pel fet de que són dos punts que farien encarir el preu del projecte. 
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A partir d’aquest plànol estimem els valors del coeficient de variació Cv i el valor mig P de la  

precipitació màxima diària anual.  

  

P = 70 mm/dia  

Cv = 0,35 

  

Amb  el  període  de  retorn  desitjat  i  el  valor  de  Cv,  obtenim  el  factor  d’amplificació  Kt  

mitjançant l’ús de la següent taula: 

 

 

Es  calcula el  valor  de  les precipitacions màximes diàries pel període  de  retorn desitjat Pd 
mitjançant el producte entre el valor mig P  i el  factor d’amplificació Kt que  tenim a  la  taula 
anterior. 

 

 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!$%&'()%!)%!&%*(&+!,-.! !! !! !!

/0! 1! 2! "3! 12! 23! "33! 133! 233!
3452! 3461"! "41"7! "485#! "4751! "469"! 1411! 148#! 14#5"!
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S’obtenen les següents precipitacions màximes diàries pels períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 
50, 100, 200 i 500 anys: 

 

$%!
&&'%()!
*+,!)-./!

$%!
&&'%()!
*+0!)-./!

$%!
&&'%()!
*+"1!)-./!

$%!
&&'%()!
*+,0!)-./!

$%!
&&'%()!
*+01)-./!

$%!
&&'%()!

*+"11!)-./!

$%!
&&'%()!

*+,11!)-./!

$%!
&&'%()!
*+011!

2340! 504,! "1146! ","43! "7647! "0043! "6742! "#54,!
 

 

2. HIDROLOGIA  

  2.1 CÀLCUL DEL CAUDAL PORTANT. MÈTODE RACIONAL  

  

Pel  càlcul  dels  cabals  portant,  utilitzarem  el  mètode  hidrometeorològic  que  presenta  la 
Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. Drenaje Superficial. 

  

Segons aquest mètode, el cabal en el punt de desguàs de la conca (Q) s’obté mitjançant la 
fòrmula següent:   

! " # $ % $ &
'  

a on: 

• C és el coeficient mig de vessament de la conca.  
• A és l’àrea de la conca estudiada.  
• I és la intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn 

considerat i per a un interval igual al temps de concentració.  
• K un coeficient que depèn de les unitats en que estan expressades Q i A i que 

inclou un augment del 20 % en cabal per a tenir en compte el efecte de les 
puntes de precipitació.  
 

  

Aquesta  formulació,  que  hem  emprat,  es  coneix  amb  la  denominació  de  FÓRMULA 
RACIONAL, i únicament es útil la seva utilització en conques de petita extensió i temps de 
concentració breus, ja que en aquest tipus de conques es poden adoptar com a acceptables les 
hipòtesis de regularitat espacial i temporal de la pluja.  

 

2.2 DESENVOLUPAMENT DEL MÈTODE EMPRAT  

  

Per  a  l’aplicació  del  mètode  hidrometeorològic  ja  esmentat,  hem  de  conèixer  els  tres 
paràmetres  que  intervenen  a  la  fórmula  anterior:  INTENSITAT,  COEFICIENT  DE 
VESSAMENT I ÀREA DE LA CONCA ESTUDIADA.  
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S'han obtingut les precipitacions màximes en 24 hores de la zona en el apartat 1.1, adoptant 
com a valors de precipitació els següents:  

  

Tr =      5 anys ....................................................................... Pdmitja =   64,5 mm  

Tr =   10 anys  ......................................................................... Pdmitja =   85,2 mm  

Tr =   25 anys  ....................................................................... Pdmitja =   100,7 mm  

Tr =   50 anys ....................................................................... Pdmitja =   121,4 mm  

Tr = 100 anys  ......................................................................... Pdmitja =   137,3 mm  

Tr = 500 anys  ....................................................................... Pdmitja =   198,2 mm  

  

Per  transformar els  resultats d’intensitats diàries, a  intensitats corresponents als  temps de 
concentració  requerits, s'ha utilitzat  la  formulació especificada a  la  Instrucció de Carreteres 
esmentada i que es detalla més endavant.   

  

A continuació, es detalla tota la formulació emprada per obtenir els valors de cada variable  

que intervé a la formula racional.   

 
· INTENSITAT DE PLUJA PER AL TEMPS DE CONCENTRACIÓ (I):  

 

 

Com s’explica anteriorment, per calcular el cabal corresponent a un cert període de retorn es 
necessita conèixer la intensitat de pluja corresponent a aquest període de retorn i per a un 
interval de temps corresponent al temps de concentració de la conca.  
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La  Instrucció  de  Carreteres  5.2-I.C.  Drenaje  Superficial,  presenta  el  següent  procés  per 
determinar la intensitat de pluja corresponent a un interval de temps donat qualsevol:   

 

a)  Es  determina  el  valor  de  I1  /  Id    segons  el  mapa  de  isolaries  del  mapa  d’isolínies 
representat en aquest apartat i que prové de la ja esmentada instrucció. Per a la zona de 
projecte s’ha pres un valor de I1 / Id = 11.  

b)  Amb la següent fórmula (coneixem el valor de I1 / Id) podem conèixer el valor de It / Id per a 
un interval de temps t donat (expressat en hores). 

!"
!#
$ %!&!#

'
()*+,*-.*+,

/+0
 

El valor de It/Id es pot obtenir directament del següent àbac: 

 

El temps de concentració d’una conca es defineix com el temps màxim que triga l’aigua en  

arribar al punt de desguàs de la mateixa en forma de vessament superficial. Per calcular-lo  

podem utilitzar la següent igualtat, també publicada a 5.2-IC:  

 

12 $ 3+4 5 67
8
&
0
9
/+:;

 

on: 

1. Tc  és el temps de concentració de la conca expressat en hores.  
2. L és la longitud del curs principal de la conca.  
3. J  és el pendent mig del curs principal en tant per u. 
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En  el  nostre  cas  concret,  degut  a  que  l’aigua  vessant  per  la  plataforma  i  pels  marges 
adjacents es realitza, a la seva major part del recorregut, en flux difús, la fórmula per a obtenir 
el temps de concentració no és aplicable.  

  

Pel càlcul del temps de concentració, l’anterior Instrucció de Carreteres recomana l’adopció 
d’un  valor  de  5 minuts,  quan  el  recorregut  de  l’aigua  és  inferior  a  30 metres,  podent-se 
augmentar  aquest  entre  5  i  10  minuts  quan  el  recorregut  de  l’aigua  per  la  plataforma 
augmenta de  trenta a cent cinquanta metres. En el nostre cas adoptem com a valor per el 
temps de concentració 5 minuts  ja que es més desfavorable  i així estem del costat de  la 
seguretat.  
  

Ara, coneixent el temps de concentració i aplicant la fórmula anterior per la intensitat podem 
conèixer la relació ITc/Id  per a l’interval desitjat. Sabem que Id = Pd/24, on Pd ja es coneguda 
mitjançant  la  distribució Gumbel,  podem  conèixer  el  valor  ITc  corresponent  al  període  de 
retorn considerat i per a un interval de temps igual al temps de concentració.  

  

Per tant, suposant un període de retorn intermig de 25 anys, tenim un Pd = 100,7 mm, i en 
conclusió Id = Pd/24 = 135,4/24 = 4,20 mm/h 
 
I1 / Id = 11 
a = (280.1 – 0,0830.1) / (280.1 –1) = 1.557 
t = 5 min.= 0,083 h. 
It = 4,20 x 111.557 = 175,67 mm/h. 
 
 
COEFICIENT DE VESSAMENT (C):  
 
Altre terme que intervé a la fórmula racional es el coeficient de vessament. El coeficient de 
vessament  vol  expressar  el  tant  per  ú  d’aigua  de  pluja  que  es  transforma  en  
vessament superficial. Aquest coeficient s’ha calculat a partir de la següent formula:  
 !

" #
$%&%' ( )* + $

%&
%' , -.*

/$%&%'* , ))0
1  

 
Com a coeficient de vessament per a les zones pavimentades s’ha utilitzat una valor mig de 
C=0,7.   
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El  terme  fonamental  d’aquesta  igualtat  és  l’anomenat  llindar  de  vessament  (P0),  que 
representa  el  valor  de  precipitació  a  partir  del  qual  l’aigua  transcorre  com  vessament 
superficial.   
  
El valor de P0 s’obté a partir de la taula 2-1, taula 2-2 i figura 2-6 de l’esmentada Instrucció de 
Carreteres. Aquestes  taules  classifiquen  els  diferents  tipus  de  terreny  segons  la  seva 
capacitat d’infiltració d’aigua i la vegetació de la mateixa. Posteriorment, aquest valor de P0 es 
modifica  per  un  factor  corrector  (K)  amb  el  que  es  té  en  compte  la  humitat  inicial  del 
terreny  en  el  moment  d’inici  de  la  pluja,  el  que  significa  una  disminució  de  la  capacitat 
d’infiltració de l’aigua al terreny. Aquest factor corrector s’obté de la figura 2-5 de la instrucció 
5.2-I.C. on es representen, en un mapa de la Península, les isolínies corresponents a aquest 
factor.  
 
SUPERFICIES APORTANTS (A):    
  
Considerem la superfície de la conca una mica més gran que la superfície de la rotonda.  
  
Arotonda = 0.00267 Km²  
Aconca = 0,003 Km²  
  
  
 
COEFICIENT D’UNIFORMITAT (K):  
  
Segons la següent taula (taula 2.1 de la norma), pel nostre cas, el coeficient d’uniformitat val 
K=3.   

$!%&! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!%&! !!
!! ()"! *+! )"!

)#,-! #! #..! #/.../...!
0,-! ./..#! ./#! #!

 

Ara que ja tenim tots els tèrmes de ! " #$%$&
'  procedim a calcular el caudal portant: 

 

( " ) $ * $ +
, " -. / $ 012. 31 $ -. --4

4 " -. 56478 

 
Q = 0,2 m3/s 
 
 



!"#$%&'%()%(*+,,#"-(,-(+.'%"/%&&+0(1234556(-(7,'"#.(*+'$-.8-.'(9.-("#'#.)-:(((((((((((((
7..%;%/(<"%.-'=% 
!

"#!
!

 
4.CÀLCUL DEL TUB COL·LECTOR  
  
El drenatge superficial s’ha de projectar com una xarxa que reculli l’escorrentia superficial 
aprofitant al màxim  les pendents del  terreny per així assegurar el seu  funcionament per 
gravetat.  
  
És molt  important un bon disseny del sistema de drenatge per  tal d’evitar els  següents riscos:  
 
-  Erosió  de  la  superfície  del  conducte.  Es  pot  evitar  limitant  la  velocitat mitja  en funció  
de  la  naturalesa  de  dita  superfície.  En  el  nostre  cas  la  superfície  és  de formigó, per tant 
la velocitat màxima admissible segons la taula 1.3 de la norma està compresa entre 4,5-6 m/s. 
 
-  Sedimentació  de  cossos  arrossegats  per  la  corrent. Es  pot  evitar  imposant  una 
velocitat mínima de 1 m/s. 
 
Segons la fórmula de Manning-Strickler:  

! " # $ %&
'
( $ )

*
' $ + $ , 

 
on:  
−  Q: cabal de disseny (m3/s)  
−  S: secció del tub col·lector (m2)  
−  Rh:  radi  hidràulic  de  la  secció,  igual  a  l’àrea  de  la  superfície  mullada  dividida  pel 
perímetre mullat. 
 

%& " #
-.

" / $ 0'
1
2 $ 1 $ / $ 0

" 2
3 $ 0 

 
 
−  J :  pendent  longitudinal  mitja  del  tub col·lector.  Pot  suposar-se  aproximadament del 4%  
−  K :  coeficient  de  rugositat  del material. S’obté  de  la  taula  4.1  de  la  norma. En  el 
nostre cas el seu valor és de 75 al tractar-se d’un tub de formigó.  
−  U: coeficient de conversió. S’obté de la taula 4.2 de la norma. En el nostre cas el seu valor 
és 1.  
 
i sabent també  que: ! " 4 $ # 
Per tant,  

561 " / $ 0' $ 723 $ 08
'
(
$ 5653

*
' $ 9: $ ; 



!"#$%&'%()%(*+,,#"-(,-(+.'%"/%&&+0(1234556(-(7,'"#.(*+'$-.8-.'(9.-("#'#.)-:(((((((((((((
7..%;%/(<"%.-'=% 
!

"#!
!

!
"
# $ %&'

( ) *+,-
.
# ) %/%,

0
. ) 12

 

 
r=0,115 m ! 115mm 
"mínim col·lector =  322 mm 
 
Com  es  pot  observar,  el  diàmetre  mínim  del  tub  col·lector  és  de  322  mm,  per  tant, 
escollim un diàmetre de 400 mm.  
" = 400 mm 
 
Ara caldria comprovar que amb el cabal existent  i  la secció del  tub col·lector de  la que 
disposem (r=175mm), es compleix el requisit de velocitat. 
 
3 $ 4 ) 5 

4 $ 3
5 $

%&617
( ) %&662. $ ,&'+89:; 

 

v = 4,23m/s > 1m/s 

 
Per  tant, queda demostrat que estem per sobre de  la velocitat mínima  requerida per no tenir 
sedimentació i que estem per sota de la velocitat màxima d’erosió del tub col·lector, que com ja 
hem vist abans és de 4,5 - 6 m/s.  
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ANNEX Nº4 
 

AFERMATS 
 
 

El present estudi te com a objectiu definir i justificar les diferents seccions de ferm 
establertes tant per la rotonda a projectar com pels diferents ramals que li arriben. 

 
L’estudi ha estat realitzat d’acord amb la vigent Instrucció de Carreteres 6.1-I.C. y 6.2-I.C. 
Seccions de ferms, de la Direcció General de Carreteres. 

 
1-CATEGORIA DE LA ESPLANADA 

 
Partint d’un sòl adequat obtingut a partir dels criteris de classificació dels sòls de 
l’article 330 del PG-3. Podem considerar com a base un sòl adequat (CBR ! 5) sota 
un sòl estabilitzat in situ de 30 cm d’espessor procedent de préstec, d’aquesta forma 
disposem d’una esplanada tipus E3, amb un mòdul de compressibilitat en el segon cicle 
de la càrrega ( Ev3) major o igual a 300MPa. 

                                                               

                                                             
                                       30 cm 

 
 
 
1-CATEGORIA DEL TRÀFIC 
 
La categoria del tràfic varia en funció del vial que ens trobem. 

  La capacitat de la rotonda així com la secció tipus del ferm a adoptar depèn directament del   
  nivell o categoria del tràfic actual i de la seva projecció pel futur. 
 

En particular, la secció del ferm de la nova carretera es determinarà en funció de la 
Intensitat Mitja Diària (IMD) de l'any de posada en servei del nou tram condicionat, i de la 
categoria de l'esplanada segons estipula la Instrucció de Carreteres, Norma 6.1-I.C. y 
6.2-I.C. "Seccions del ferm".  

 
Els valors facilitats referents a l'any 2009 i que ha servit per redactar el present annex, 
són els següents: 

 
  

IMD2009 
Vehicles 
Lleugers 

Vehicles 
Pesant

% 
vehicle

LV-5223 
C-13 a Llessuí 

 
677 

 
659 

 
18 

 
2,66 

 
 
Són mesures actualitzades a l’any 2009. Si es considera un creixement del trànsit de l’ordre 
del 4% anual, mantenint el percentatge de pesats, la IMD en el moment de posada en servei 
de la rotonda serà la següent: 
 

!"#$%&& ' !"#$%%( ) *+ , -.-/01 
on n és el número d’anys transcorreguts entre el 2009 i el 2011 (per tant, n=2). Llavors 
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les IMD2011 tenen el següents valors:  
 

  
IMD2009 

Repartiment 
entre sentits 

% vehicles 
pesats 

 
IMD2011 

LV-5223 
C-13 a Llessuí 

 
677 

 
100% 

 
      4,00 

 
691 

 
Per tal d'obtenir la intensitat mitja diària de vehicles pesats, pel carril de projecte, s'ha de fer 
el següent càlcul, d'on s'obté la següent taula: 
 

!"#$%&'(( ) !"#&'(( * +,-./01-2%3-2452 * 6-3465/7-85%9-%2-85/52 
 

  
IMD2011 

Repartiment 
entre sentits 

% vehicles 
pesats 

 
IMDp(2011) 

LV-5223 
C-13 a Llessuí 

 
691 

 
100% 

 
     2,66 

 
      18 

 
 
La previsió de demanda futura de  tràfic 

 
De igual forma i d'acord amb les prescripcions establertes, la previsió de tràfic es realitza 
suposant un període de projecte de 10 anys i segons un creixement de tipus lineal. 

 
La IMD de vehicles pesats corresponent a l'any horitzó 2021 es determina en base a la 
següent relació: 

 
!"#3&'&( ) :; < 06-/=-7-85>$?@ABC?%C?%$@BD?EF? * !"#3&'(( 

 
Obtenint els següents resultats suposant el creixement del 4%:  

 
  

IMDp(2020) 
   LV-5223 
   C-13 a Llessuí 
 

 
27 

 
En funció de la següent taula que apareix en la Normativa determinarem la categoria de 
tràfic pesat indispensable pel posterior dimensionament del ferm. 

 
 
 
 

 

Categories de 
tràfic pesat 

 
          IMDp 

              0 IMDp ! 4000 
             T00 4000 > IMDp ! 

2000             T1 2000 > IMDp ! 
800             T2 800 > IMDp ! 
200             T31 200 > IMDp ! 
100             T31 100 > IMDp ! 50 

            T41 50 > IMDp ! 25 
             T42 25 > IMDp 

 Categoria de 
tràfic pesat 

   LV-5223 
   C-13 a   
  Llessuí 

 
T41 
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3-SECCIONS DE FERM 
 

D’acord amb la norma 6.1 I.C. “Secciones de firme” del Ministerio de Fomento, 
l’estructura del ferm és funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesants (IMDp) que es 
preveu pel carril del projecte en l’any de posada en servei. 

 
L'elecció del tipus de lligant bituminós, així com per la relació entre la seva dosificació en 
massa i la de la pols mineral, ve directament condicionada per la situació geogràfica 
(zona tèrmica estival i zona pluviomètrica). Segons la normativa i classificació que es recull 
a la mateixa, en funció de la climatologia i segons el que estableix la Instrucció de 
Carreteres, podem afirmar que la zona del projecte (Altron) està inclosa en zona tèrmica 
estival mitja i zona pluviomètrica alta. 

 
L'elecció de ferm per la rotonda es correspon amb la recollida al Catàleg de Seccions de 
Ferm tipus 221, corresponent a un tràfic T41 i una explanada E3. Està formada per les 
següents capes (amb ordre descendent): 
 

• Capa de rodadura de 5 cm de gruix, realitzada amb mescla bituminosa en calent 
tipus AS16 surf S. 

• Reg d'adherència tipus ECR-1. 
• Capa de base de 7 cm de gruix, realitzada amb mescla bituminosa en calent 

tipus AC32 base S 
• Reg d'imprimació tipus ECI. 
• 20 cm de zahorra artificial Z-25 compactada al 97% del Proctor Modificat. 

 
 

4-VORERES ROTONDA I ACCESSOS 
 

Atès que tots els vials que intercepten en la rotonda són de tipus urbà, la seva secció 
transversal contindrà l'espai respectiu de voreres amb rigoles i embornals, la qual cosa fa 
adient el mantenir la secció estructural del ferm al llarg de tota la secció compresa entre les 
vorades respectives a cada costat de la calçada. 

 
El límit de vorera vindrà determinat per la col·locació de vorada granítica amb rigola de 
morter de ciment blanc. Aquestes vorades es fixaran amb formigó de 15 N/mm2   de 
resistència característica. 

 
Així mateix, la secció de vorera consistirà en un reblè de tot-ú artificial amb un gruix 
mínim de 25 cm, més 10 cm de formigó de resistència característica 17,5 N/mm2, 
pavimentat amb panot en les zones on abans s'hagi fet demolició de voreres, mentre que a 
les zones on no hi ha vorera actualment, es deixarà una capa de formigó 17,5N/mm2 per 
que posteriorment es col·loqui el paviment de panot. 
 
Totes les seccions es mostren en els plànols de seccions 7. 
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ANNEX Nº5 
ENLLUMENAT 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 
La  finalitat  del  present  annex  es  establir  una  xarxa  d'enllumenat  públic  a  la  rotonda 
projectada en la intersecció de la carretera LV-5223 amb el nucli urbà d’Altron. 
 
Per a portar a terme aquest annex, la normativa aplicable serà el "Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión", Reial Decret 84272002, del 2 d'Agost, BOE N1, instruccions 
complementaries sobre il·luminació de carreteres, i també s'ha tingut en compte la Instrucció 
pel disseny i projecte de rotondes d'Abril del 2006. 
 
Amb aquesta xarxa s'ha d'aconseguir que hi hagi una visibilitat prou eficient per tal de que 
existeixi una conducció segura i confortable durant la nit, això farà millorar el trànsit de 
vehicles en aquestes hores. 
 
No només això, sinó que el conductor ha de ser capaç de distingir el traçat i els obstacles 
que hi puguin haver a la calçada amb el temps suficient per tal d'efectuar les maniobres 
necessàries per evitar cap accident. 
 
Per tant, es necessari establir una xarxa d'enllumenat amb unes condicions de lluminositat 
suficient per tal que els conductors dels vehicles interpretin correctament la configuració de la 
rotonda i dels seus accessos. 
 
S'ha de tenir en compte que els suports dels punts de llum no han de ser cap limitació visual 
pels conductors, per això s'ha d'evitar implantar els punts de llum a les illetes d'entrada a les 
rotondes. 
 
En  el  present  projecte  s'ha  plantejat  un  enllumenat  central  per  a  la  rotonda  tal  com 
s'anomena a la publicació “Nudos de Carreteras” de l'"Associación Española de Carreteras" i 
els accessos a la rotonda s'han enllumenat mitjançant nous bàculs o els ja existents. 
 
Enllumenat central 

Consisteix en la implantació de un suport de gran alçada, o columna, al centre de la rotonda. 
L'alçada de les lluminàries a la columna han de complir la següent condició: 
 
h ! 0’75 r 
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On "h" és l'alçada del suport i "r" és la distancia entre el centre de la rotonda i la línia central 
de la calçada. 
 
En el aquest cas es compleix de sobres ja que h=12 m i r=7m. 
 
 
Aquest mètode d'enllumenat central te els seus avantatges i els seus inconvenients, que són: 
 
- Avantatges: 

- Adequada percepció de la configuració general de la rotonda, tant de lluny com de prop. 
- Implantació d'un únic suport 
- Bona visibilitat de la calçada. 

 
- Inconvenients 

- Visió en contrast negatiu gairebé sempre (objecte fosc sobre fons fosc). 
- Més contaminació lumínica 

 
Aquesta il·luminació no només ha d'arribar fins a l'extrem de la rotonda, sinó que  s'ha 
d'expandir per les vies d'accés la suficient longitud per tal que els conductors siguin capaços 
d'identificar la rotonda una vegada estan arribant a aquesta, o que els conductors es vagin 
adaptant a la foscor un cop es van allunyant de la rotonda. 
 
Per dur a terme la il·luminació a les vies d'entrada i sortida s'han de combinar les següents 
possibilitats per tal de que la transició entre els carrers d'accés i la rotonda sigui suau. 
Aquestes possibilitats són: 
 
- Modular la separació entre punts de llum consecutius de forma progressiva, però mai 
superant la separació màxima. 
- Modificar la potencia de les làmpades i, en conseqüència, el flux lluminós de forma que es 
creen dos zones: 

- Una zona propera on el nivell de llum es semblant al del anell de la rotonda 
- Una zona més allunyada on el nivell de llum va disminuint segons ens allunyem 

 
Generalment els nivells d'il·luminació que se aconsellen per rotondes son un 50 % superiors 
als nivells dels accessos, sent els següents els nivells mínims: 
 

Il·luminació mitja horitzontal.......................................................Em ! 40 lux 
Uniformitat mitja............................................................................. Um ! 0’5 
Il·luminació màxima ........................................................................ GR " 45 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
Com  ja  s'ha  comentat a  la  introducció, per el  present projecte s'ha  adoptat la  solució 
d'il·luminar la rotonda mitjançant un sistema d'enllumenat central, amb una columna de 12 
metres d'alçada amb sis làmpades col·locades en dos files de tres làmpades, on aquestes 
enfocaran uns metres més enllà de la calçada, i d'aquesta manera aprofitem aquesta llum i 
no caldrà col·locar tantes columnes, o focus amb menys potència, als  accessos de la 
rotonda. 
 
Aquestes columnes als carrers d'accés a la rotonda seran de 8 metres d'alçada. 
 
 
 
Segons les exigències de la norma UNE-EN 60.662, es recomanable l'ús de làmpades de 
vapor de sodi d'alta pressió. El seu valor inicial de flux lumínic de la làmpada no serà inferior 
al 90% del seu valor nominal. Aquest flux no s'haurà reduït més d'un 20% després de 2000 
hores inclòs el període d'envelliment. 
 
Al centre de la rotonda utilitzarem una Columna Metàl·lica múltiple de 12 metres  d'alçada 
amb 6 lluminàries de la sèrie Tango amb bombetes de 150W de VSAP. 
 
Les columnes implantades als accessos a la rotonda son de la sèrie MFC, concretament la 
800, que fa 8 metres d'alçada. Les làmpades que s'han instal·lat són de la sèrie Village amb 
unes bombetes de 150W de VSAP. 
 
Les sèries mencionades procedeixen del catàleg Carandini. Els detalls de les columnes i de 
les làmpades els trobem als plànols número 10, que tracten de l'enllumenat. 
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3. CÀLCULS LUMÍNICS 
 

Per a la realització dels càlculs lumínics de la rotonda i de les noves columnes implantades als 
accessos s'ha fet ús del programa Lumcal-Win v2 de Carandini. 

 
El fet de tenir una superfície molt superior a la estudiada lumínicament fa que la lluminositat 
mitja en la superfície sigui menor a la real. 

 
Tots aquests resultats obtinguts es troben a l'apèndix número 1 del present annex. 
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4. CÀLCULS ELÈCTRICS!
!
Abans de poder fer els càlculs es necessari conèixer les característiques de les instal· lacions a 
les que treballarem:!

 

• El subministrament de corrent l’efectua la companyia Fecsa-Endesa, a una 
freqüència de 50 Hz i a una tensió de 3 x 230/400 Volts. 

• Les potencies elèctriques necessàries variaran en funció de la línia elèctrica, ja 
que a cadascuna hi ha un cert nombre de lluminàries, tot i que totes siguin de 
150W. La potència de la línia 1 serà de 2700W, la línia 2 de 1500W i la línia 3 de 
1200W. 

 
Per  a  la  realització dels  càlculs  elèctrics  de  les  línies  que  subministren a  les  nostres 
instal·lacions lumíniques hem procedit a fer una taula amb MS Excel, on es comprova que 
les caigudes percentuals de tensió en cada línia produïdes pels conductors no superen el 3% 
de la tensió nominal a l'origen de la instal·lació, tal com indica la instrucció MI-BT017 

 
Per  tal  de  no  superar  aquest  percentatge s'ha  decidit  fer  les  instal·lacions  elèctriques 
mitjançant conductors tipus VV 0.6/1 KV, formats per fil de coure electrolític aïllat mitjançant 
aliatge especial de policlorur de vinil i farciment per a donar-li forma cilíndrica  mitjançant 
goma vulcanitzada. 
 
Pel soterrament de les canalitzacions del cablejat elèctric per l'enllumenat es tindrà en 
compte: 
 

• - La secció mínima de 6 mm2 prescrita pel Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

• - Instal·lació per dins d'uns tubs de polietilè corrugat de doble capa i del tipus  no 
propagador de flama. Els tubs tindran un diàmetre interior de 90 mm. 

• - El conductor es trobarà a una profunditat de 95 cm amidat des de la cota inferior 
del tub en tot l'àmbit del projecte. 

 
Pels muntants interiors dintre de les columnes es tindrà en compte: 
 

• Les columnes seran d'acer galvanitzat. Disposaran de caixes de derivació amb 
borns de connexió. En aquestes caixes s'instal·laran fusibles per als punts  de 
llum, de manera que al obrir-les, deixen al circuit d'alimentació de la llum i l'equip 
sense tensió. 
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• La línia interior instal·lada entre la caixa i la lluminària serà flexible, de 4 mm2  de 
secció i 1 KV de tensió d'aïllament. 

• En la base de la lluminària es disposarà d'un espai suficient per a la connexió de 
les línies elèctriques que arribin. 

 

La xarxa de posada a terra estarà composta per: 
 

• Elèctrode: 
Cadascun estarà format per una piqueta de posada a terra d'acer cobrejat de 2m. 
S'instal·larà com a mínim un elèctrode cada 5 fanals i sempre en el primer i últim 
de cada línia. 

 

•  Línia d'enllaç amb terra: 
Estarà  constituïda per  un  conductor  de  coure  de  16  mm2   de  secció  unit  a 
l'elèctrode, aïllat de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd- 
groc. 

 

•  Posada a terra: 
Consisteix en una caixa de PVC amb dos borns en el seu interior i una platina de 
coure que uneix els mateixos, de manera que pot efectuar-se la connexió i 
desconnexió amb facilitat per a dur a terme la mesura de la presa de terra. Un 
dels borns s'unirà a la línia d'enllaç i l'altre a la línia principal. 

 

•  Línia principal de terres: 
Estarà formada per cable de coure de 35 mm2 de secció. Enllaçarà el punt de 
posada a terra i els elèctrodes a través de les línies d'enllaç amb terra, formant un 
circuit  equipotencial. En  cas  que  la  instal·lació transcorri  prop  d'una  estació 
transformadora tindrà de complir-se que la distància entre les preses de terra de 
la instal·lació i les preses de terra del centre de transformació serà com a mínim 
de 15 m. 

 
 
La estacions transformadores on es faran les connexions de les línies que abasteixen la 
rotonda es troben situades aproximadament a uns 150-200 metres de la rotonda. 
 
Nosaltres fem  modificacions de  les  línies  existents, per  tant  no  cal  fer  cap  instal·lació 
addicional de quadres de control. 
 
Tots aquests resultats obtinguts es troben a l’apèndix número 2 dels present annex. 
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APÈNDIX 1. CÀLCULS LUMÍNICS 
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1.1 Información Área 
 

Superficie Dimensiones 
[m] 

Ángulo[°]  Color Coeficiente 
Reflexión 

Ilum.Media 
[lux] 

Luminancia Media 
[cd/m²] 

 
Suelo 100.00x90.00 Plano RGB=0,63,0 25% 6 0.5 

 
 
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 100.00x90.00x1.50 
Rejilla Puntos de Medida del Paralelepípedo [m]: dirección X 4.17 - Y 3.75 
Potencia Específica del Plano de Trabajo [W/m2] 0.200 
Potencia Espec. de Iluminación del Pl. de Trab. [W/(m2 * 100lux)] 3.157 
Potencia Total [kW]: 1.800 
 
 
1.2 Parámetros de Calidad de la Instalación 
 

Superficie Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx 
 

Plano de Trabajo (h=0.00 m) Iluminancia Horizontal (E) 6 lux 0 lux 77 lux 0.00 0.00 0.08 
Suelo Iluminancia Horizontal (E) 6 lux 0 lux 77 lux 0.00 0.00 0.08 
Suelo Luminancia (L) 0.5 cd/m² 0.0 cd/m² 6.1 cd/m² 0.00 0.00 0.08 

 

Tipo Cálculo Sólo Dir. + Equipo + Sombras 
 
 
 

Contaminación Luminosa 
 

Relación Media - Rn -                                                                                        Intensidad Máxima 
 

12.64 % 534 cd/klm 
 
 
 

Índices de Deslumbramiento 
 

Observador 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Dirección de Observación 
 

Lum.(x=47.00 y=62.00 z=hObs) 

 
 
34 

 
 
45 

 
 
50 

 
 
48 

 
 
54 

 
 
46 

 
 
49 

 
 
45 

 
 
46 

 
 
46 

 
 
47 

 
 
46 

 
 
53 

 
 
45 

 
 
55 

 
 
51 

 
 
49 

 
 
49 

 
 
54 

Lum.(x=61.00 y=68.00 z=hObs) 51 35 48 49 57 38 34 48 56 57 54 46 46 49 48 51 46 51 52 
Lum.(x=65.00 y=51.00 z=hObs) 39 45 48 49 51 40 44 49 54 50 53 49 55 50 50 53 53 54 54 
Lum.(x=77.00 y=63.00 z=hObs) 41 7 38 41 49 26 26 47 54 49 53 47 42 43 52 53 49 53 52 
Lum.(x=72.00 y=33.00 z=hObs) 21 17 47 46 53 46 43 53 49 50 49 52 43 44 50 37 48 50 48 
Lum.(x=48.00 y=19.00 z=hObs) 50 47 39 32 52 31 43 41 32 48 46 36 55 56 58 52 47 52 44 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 
Lum.(x=50.00 y=40.00 z=hObs) 49 50 52 49 55 49 48 53 54 55 53 53 55 53 58 54 50 52 50 

 

Observador Posición Observador Observador Posición Observador Observador Posición Observador 
 

1 (x=50.00;y=45.00;z=1.50)m 2 (x=75.00;y=45.00;z=1.50)m 3 (x=75.00;y=22.50;z=1.50)m 
4 (x=75.00;y=0.00;z=1.50)m 5 (x=50.00;y=0.00;z=1.50)m 6 (x=100.00;y=0.00;z=1.50)m 
7 (x=100.00;y=45.00;z=1.50)m 8 (x=25.00;y=45.00;z=1.50)m 9 (x=25.00;y=22.50;z=1.50)m 
10 (x=25.00;y=0.00;z=1.50)m 11 (x=0.00;y=0.00;z=1.50)m 12 (x=0.00;y=45.00;z=1.50)m 
13 (x=75.00;y=67.50;z=1.50)m 14 (x=75.00;y=90.00;z=1.50)m 15 (x=50.00;y=90.00;z=1.50)m 
16 (x=100.00;y=90.00;z=1.50)m 17 (x=25.00;y=67.50;z=1.50)m 18 (x=25.00;y=90.00;z=1.50)m 
19 (x=0.00;y=90.00;z=1.50)m     
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
 

Ref. Línea Nombre Luminaria 
(Nombre Ensayo ) 

Código Luminaria 
(Código Ensayo ) 

Luminarias 
N. 

Ref.Lamp. Lámparas 
N. 

 

A TANGO TNG-400/AS    Vsap 150 W/EF 431.021 6 LMP-A 1 
  (TNG-400/AS Vsap-150W/EF) (4GM-7260)    B VILLAGE VL-250/A   Vsap 150 147.151 6 LMP-B 1 

(VL-250/A Vsap-150W/T) (4GM-6778) 
 
 
 
3.2 Información Lámparas 
 

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo 
[lm] 

Potencia 
[W] 

Color 
[°K]  

N. 

 

LMP-A Vsap-150 WES Vsap-150 W/E-S 16000 150 2000 6 
LMP-B Vsap-150 WTS Vsap-150 W/T-S 17000 150 2000 6 

 
 
3.3 Tabla Resumen Luminarias 
 

Ref. Lum. On Posición Luminarias 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 
X[°] Y[°] Z[°]  

Código Luminaria Factor 
Cons. 

Código Lámpara Flujo 
[lm] 

 

A 1 X 50.00;40.00;11.50 60;0;90 431.021 0.80 Vsap-150 W/E-S 1*16000 
 2 X 50.00;40.00;11.50 59;0;-150  0.80   
 3 X 50.00;40.00;11.50 59;0;-30  0.80   
 4 X 50.00;40.00;10.50 61;0;30  0.80   
 5 X 50.00;40.00;10.50 61;0;150  0.80   
 6 X 50.00;40.00;10.50 62;0;-90  0.80   B 1 X 48.00;19.00;8.00 38;0;-18 147.151 0.80 Vsap-150 W/T-S 1*17000 
 2 X 72.00;33.00;8.00 44;0;140  0.80   
 3 X 77.00;63.00;8.00 28;0;45  0.80   
 4 X 65.00;51.00;8.00 28;0;45  0.80   
 5 X 61.00;68.00;8.00 24;0;146  0.80   
 6 X 47.00;62.00;8.00 27;0;-90  0.80   

 
 
3.4 Tabla Resumen Enfoques 
 

Torre Fila Columna Ref. 
2D 

On Posición Luminarias 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 
X[°] Y[°] Z[°]  

Enfoques 
X[m] Y[m] Z[m] 

R.Eje 
[°]  

Factor 
Cons. 

Ref. 

 

Columna central (2) (3) T-1  (50.00;40.00;6.00) (90;0;129)  
T-1 (2) (2) T-2  (48.00;20.00;4.00) (90;0;0) 
T-2 (2) (2) T-3  (72.00;33.00;4.00) (90;0;0) 
T-3 (2) (2) T-4  (77.00;63.00;4.00) (90;0;0) 
T-4 (2) (2) T-5  (65.00;51.00;4.00) (90;0;0) 
T-5 (2) (2) T-6  (61.00;68.00;4.00) (90;0;0) 
T-6 (2) (2) T-7  (47.00;62.00;4.00) (90;0;0) 

   L-1 X 50.00;40.00;11.50 60;0;90 30.00;40.00;0.00 0 0.80 A 
   L-2 X 50.00;40.00;11.50 59;0;-150 59.50;23.50;0.00 0 0.80 A 
   L-3 X 50.00;40.00;11.50 59;0;-30 59.50;56.50;0.00 0 0.80 A 
   L-4 X 50.00;40.00;10.50 61;0;30 40.50;56.50;0.00 -0 0.80 A 
   L-5 X 50.00;40.00;10.50 61;0;150 40.50;23.50;0.00 0 0.80 A 
   L-6 X 50.00;40.00;10.50 62;0;-90 70.00;40.00;0.00 0 0.80 A 
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Torre Fila Columna Ref. 
2D 

On Posición Luminarias 
X[m] Y[m] Z[m] 

Rotación Luminarias 
X[°] Y[°] Z[°]  

Enfoques 
X[m] Y[m] Z[m] 

R.Eje 
[°]  

Factor 
Cons. 

Ref. 

 

L-7 X 48.00;19.00;8.00 38;0;-18 50.00;25.00;0.00 -0 0.80 B 
L-8 X 72.00;33.00;8.00 44;0;140 67.00;27.00;0.00 0 0.80 B 
L-9 X 77.00;63.00;8.00 28;0;45 74.00;66.00;0.00 0 0.80 B 
L-10 X 65.00;51.00;8.00 28;0;45 62.00;54.00;0.00 0 0.80 B 
L-11 X 61.00;68.00;8.00 24;0;146 59.00;65.00;0.00 0 0.80 B 
L-12 X 47.00;62.00;8.00 27;0;-90 51.00;62.00;0.00 0 0.80 B 
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APÈNDIX 2. CÀLCULS ELÈCTRICS 
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 LINEA 1 
 

TRAM 
 
Nº 

 
POTENCIA 

 
POTENCIA 

 
LONGITUD 

 
SECCIÓ 

 
CAIGUDES DE TENSIÓ 

 
Intensitat 

 
Nº 

 
Punts 

 
INSTALADA 

 
CÀLCUL 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
ORÍGEN 

 
% 

 
TRAM 

  
150 w 

 
w. 

 
w. 

 
mts. 

 
mm2 

 
V. 

 
V.   

A. 
C -1.1 18 2700 4860 5,5 6 0,91 0,91 0,24 4,56 

1.1 -1.2 17 2550 4590 23,8 6 0,73 1,64 0,43 4,31 
1.2 -1.3 16 2400 4320 20,3 6 0,62 2,25 0,59 4,06 
1.3 -1.4 15 2250 4050 18,3 6 1,11 3,37 0,89 3,80 
1.4 -1.5 14 2100 3780 35 6 0,72 4,08 1,07 3,55 
1.5 -1.6 13 1950 3510 24,2 6 0,44 4,52 1,19 3,30 
1.6 -1.7 12 1800 3240 16 6 0,00 4,52 1,19 3,04 
1.7 -1.8 11 1650 2970 0 6 0,00 4,52 1,19 2,79 
1.8 -1.9 10 1500 2700 0 6 0,00 4,52 1,19 2,54 

1.9 -1.10 9 1350 2430 0 6 0,00 4,52 1,19 2,28 
1.10 -1.11 8 1200 2160 0 6 0,00 4,52 1,19 2,03 
1.11 -1.12 7 1050 1890 0 6 0,22 4,74 1,25 1,77 
1.12 -1.13 6 900 1620 15,1 6 0,17 4,92 1,29 1,52 
1.13 -1.14 5 750 1350 13,5 6 0,16 5,08 1,34 1,27 
1.14 -1.15 4 600 1080 15,5 6 0,14 5,22 1,37 1,01 
1.15 -1.16 3 450 810 17 6 0,09 5,31 1,40 0,76 
1.16 -1.17 2 300 540 13,7 6 0,08 5,39 1,42 0,51 
1.17 -1.18 1 150 270 18,1 6 0,49 5,87 1,55 0,25 
 

C-1.4       3,37   
1.4 -1.19 3 450 810 5,9 6 0,04 3,41 0,90 0,76 

1.19 -1.20 2 300 540 18,5 6 0,08 3,49 0,92 0,51 
1.20 -1.21 1 150 270 17,6 6 0,04 3,52 0,93 0,25 
 

C-1.4       3,37   
1.4 -1.22 2 300 540 14,8 6 0,06 3,43 0,90 0,51 
1.22 -1.23 1 150 270 17,6 6 0,04 3,47 0,91 0,25 
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LÍNEA 2 
 

TRAM 
 
Nº 

 
POTENCIA 

 
POTENCIA 

 
LONGITUD 

 
SECCIÓ 

 
CAIGUDES DE TENSIÓ 

 
Intensitat 

 
Nº 

 
Punts 

 
INSTALADA 

 
CÀLCUL 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
ORÍGEN 

 
% 

 
TRAM 

  
150 w 

 
w. 

 
w. 

 
mts. 

 
mm2 

 
V. 

 
V.   

A. 
C -2.1 10 1500 2700 5,5 6 0,12 0,12 0,03 2,54 

2.1 -2.2 9 1350 2430 20,2 6 0,38 0,50 0,13 2,28 
2.2 -2.3 8 1200 2160 18,3 6 0,31 0,81 0,21 2,03 
2.3 -2.4 7 1050 1890 24,5 6 0,36 1,17 0,31 1,77 
2.4 -2.5 6 900 1620 24,9 6 0,32 1,49 0,39 1,52 
2.5 -2.6 5 750 1350 24,1 6 0,25 1,74 0,46 1,27 
2.6 -2.7 4 600 1080 24,8 6 0,21 1,95 0,51 1,01 
2.7 -2.8 3 450 810 20,9 6 0,13 2,09 0,55 0,76 
2.8 -2.9 2 300 540 24,2 6 0,10 2,19 0,58 0,51 
2.9 -2.10 1 150 270 43,2 6 0,09 2,28 0,60 0,25 

 

 

 
 

 
LÍNEA 3 

 
TRAM 

 
Nº 

 
POTENCIA 

 
POTENCIA 

 
LONGITUD 

 
SECCIÓ 

 
CAIGUDES DE TENSIÓ 

 
Intensitat 

 
Nº 

 
Punts 

 
INSTALADA 

 
CÀLCUL 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
TRAM 

 
ORÍGEN 

 
% 

 
TRAM 

  
150 w 

 
w. 

 
w. 

 
mts. 

 
mm2 

 
V. 

 
V.   

A. 
C -3.1 8 1200 2160 5,5 6 0,09 0,09 0,02 2,03 

3.1 -3.2 7 1050 1890 18,3 6 0,27 0,36 0,10 1,77 
3.2 -3.3 6 900 1620 20,2 6 0,26 0,62 0,16 1,52 
3.3 -3.4 5 750 1350 18,6 6 0,20 0,82 0,21 1,27 
3.4 -3.5 4 600 1080 20,8 6 0,18 0,99 0,26 1,01 
3.5 -3.6 3 450 810 12,6 6 0,08 1,07 0,28 0,76 
3.6 -3.7 2 300 540 29,9 6 0,13 1,20 0,32 0,51 
3.7 -3.8 1 150 270 20,3 6 0,04 1,24 0,33 0,25 
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ANNEX Nº 6 
SENYALITZACIÓ 

 
Pel  present  annex  s’ha  seguit  la Norma  8.1-I.C.  de  Senyalització  Vertical  i  8.2-I.C.  de 
Marques vials.  
  
El plànol de senyalització és el 11.  
   
1. INTRODUCCIÓ  
Amb  l’objectiu d’augmentar  la  seguretat, eficàcia  i  comoditat de  circulació  s’estableix el 
disseny i implantació de la senyalització de la rotonda i dels seus accessos.  
   
2. PRE- SENYALITZACIÓ  
La presència de la glorieta s’adverteix en els seus accessos de la mateixa  forma, ja que no 
tenim cap  canvi  de  rasant  o  be  cap  irregularitat  en  el  traçat  de  les  vies  que  ens 
obliguen a emprar senyals addicionals.  
   
3. SENYALITZACIÓ D’ENTRADA  
A  l’entrada es pintarà un  pas  de  vianants  amb  el  seu respectiu poste i senyal d’indicació. 
Més endavant una marca vial M-4.2. i una marca vial de  “cediu el pas”  tipus M-6.5. També es 
col·locarà una senyal R-1 de “cediu el pas” a l’altura de la marca vial M-4.2.  
  
4. SENYALITZACIÓ DE LA CALÇADA ANUL·LAR   
Davant de cada entrada es col·locarà un senyal R-402 en la illeta central.  
Els límits exteriors i interiors de la rotonda es pintaran amb una marca vial M-2.6 de 0,15 m 
d’amplada.  
   
5. SENYALITZACIÓ A LES ILLETES PERIMETRALS  
La  illeta  perimetral  estarà  pintada  perimetralment  per  una marca  vial M-2.6  de  0,15 m 
d’amplada. 
En  l’aresta  d’entrada  de  la  illeta  es  col$locarà  un  senyal  R-401  indicant  la  direcció 
d’entrada de la glorieta.  
  
6. SENYALITZACIÓ DELS DIFERENTS ACCESSOS 
Per  la  senyalització  dels diferents accessos s’ha optat en senyalitzar-los amb un poste CF 1 
indicant el lloc on s’accedeix. Al cap de 30 metres es troben amb una senyal R-301 on s’haurà 
de reduir la velocitat.   
També s’ha senyalat la parada d’autobusos mitjançant un R-400 i un indicador d’autobusos.  

 
!
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX Nº 8 
 

FASES DE CONSTRUCCIÓ 
 

 
1.- ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 
 
El present Annex té per objecte exposar les mesures que es consideren necessàries per tal de 
mantenir en servei els vials afectats per les obres projectades, i que la interferència entre les 
esmentades obres i el trànsit d’aquestes carreteres sigui la mínima possible al llarg de les diferents 
fases d’execució del present Projecte Constructiu de la millora local que ens ocupa. 
 
Les obres projectades suposen: 
 

1) Instal·lacions i Replanteig. 
2) Esbrossada, demolicions de paviment  i desmuntatge de la senyalització existent. 
3) Moviment de terres: terra vegetal, desmunt i terraplenat. 
4) Drenatge: col·locació de cunetes de desmunt i de guarda per el drenatge longitudinal i 

d’un col·lector de 2 metres de diàmetre per el drenatge transversal. 
5) Afermats: esplanada millorada amb sòl seleccionat per obtenir una esplanada E-3, 

col·locació de tot-ú artificial sota del paviment bituminós. Construcció de les illetes i de les 
vorades. 

6) Senyalització vertical i barreres de seguretat. 
7) Senyalització horitzontal. 
8) Acabat:  estesa d’una superfície de gravilla. 
9) Seguretat i salut.  

 
 
 
2.- SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LAS OBRES 
 
Els  desviaments provisionals de trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí exposades, 
la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per 
l’establert en la Instrucció de Carreteres 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre 
Ministerial  de 31 d’Agost de 1.987 sobre Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 
 
 
 



 
Projecte de millora la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda.             
Annexes Fases de Construcció 
 

82 
 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 

- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 
 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 

 
- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per 

les obres i les seves circumstàncies específiques. 
 
 
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris, com pels 
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada. 
 
A la Normativa ja esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 
abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
 
 - SENYALS DE PERILL 
 
 - SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT 
 
 - SENYALS D’INDICACIÓ 
 
 - SENYALS MANUALS 
 
 - ELEMENTS D’ABALISAMENT REFLECTANTS 
 
 - ELEMENTS LLUMINOSOS 
 
 - ELEMENTS DE DEFENSA 
 
 
3.- ITINERARIS ALTERNATIUS 
 

L’execució de les obres es dividirà en dos fases per tal de poder garantir l’objectiu d’aconseguir un 
nivell de servei de les vies afectades apte. Serà necessari la construcció de dos camins en total 
per aconseguir definir els itineraris alternatius necessaris per assolir aquest objectiu. A continuació 
s’exposen les dos fases acompanyades amb un esquema de cadascuna. 
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PRIMERA FASE: 
 
Durant aquesta fase es construirà la part de la rotonda del costat del nucli urbà, el trànsit circularà 
per la part esquerra a ella. Com que és una zona on l’estimació és de poc trànsit s’habilitarà un 
carril que funcionarà en dos sentits.  
Per tant al final d’aquesta fase quedarà el ramal de la dreta de la carretera LV-5223 direcció Sorre 
construïda.  
 
El carril de l’esquerra, amb direcció Sort, no es veurà afectat durant aquesta fase, per tant els 
vehicles que circulin per ella podran fer-ho amb total normalitat. 
 
 
La entrada del nucli urbà a la carretera LV-5223 estarà tallat durant aquesta fase però s’hi podrà 
accedir  caminant al poble.  
 
 
SEGONA FASE: 
 
Durant aquesta fase es construirà la part de la rotonda corresponent a l’esquerra en direcció a 
Sorre. Per tant al final d’aquesta fase quedarà la totalitat de la rotonda construïda. 
 
La carretera LV-5223 quedarà tallada en la zona on es troba la intersecció entre la LV5223 amb la 
formatgeria i el parc infantil. Per donar continuïtat a tot el conjunt s’utilitzarà el camí ja construït a la 
fase 1. El camí de la formatgeria estarà tallat en aquesta fase, només es podrà accedir-hi 
caminant.  
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El present annex es redacta seguint l'establert a l'apartat 1 paràgraf e) de l'article 124 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny i a l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d'octubre fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 

 
S'acompanya el diagrama de barres (Diagrama de Gantt) amb la programació de les 
obres i el termini d'execució aproximat serà de VUIT (8) setmanes. 

 
L'obtenció del termini total d'execució de les obres definides en aquest projecte, s'ha 
basat en les següents premisses: 

 
- El conjunt de les obres s'ha ordenat en unitats o grups d'unitats.  

 
- Els rendiments que s'han utilitzat són els indicats en la justificació de preus, o un 
múltiple dels mateixos. 

 
- S'han considerat jornades de vuit (8) hores, setmanes de cinc (5) jornades i 
mesos de vint-i-dos (22) dies laborals. 

 
El diagrama de barres s'ha programat tenint com activitats les unitats d'obra més importants 
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semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 
Id Nombre de tarea Duración L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M    M J V S D L M 
1 Inici obra 0 días 

2 Projecte de Rotonda Altron 40 días 

3 Fase 1 19 días 

4 Treballs previs i demolicions 5 días 

5 Enderroc de mur 1 día 

6 Demolició vorades i voreres 2 días 

7 Demolició paviment 2 días 

8 Moviment de terres 3 días 

9 Excavació 3 días 

10 Electricitat 6 días 

11 Desmontatge de la línia aeria 1 día 

12 Excavació (noves rases) 3 días 

13 Col·locació xarxa soterrada 2 días 

14 Drenatge i sanejament 7 días 

15 Excavació (localització serveis 4 días 

16 Col·locació tuberies i canalitza 3 días 

17 Abastament d'aigua 5 días 

18 Excavació (localització serveis 3 días 

19 Col·locació tuberies 2 días 

20 Enllumenat 7 días 

21 Desmontatge antics fanals 1 día 

22 Excavació (localització serveis 2 días 

23 Col·locació nova xarxa 2 días 

24 Instal·lació columnes 2 días 

25 Afermat 5 días 

26 Aglomerat bituminós 2 días 

27 Vorades i voreres 3 días 

28 Senyalització i acabats 1 día 

29 Instal·lació senyals verticals 1 día 

30 Pintar senyals horitzontals 1 día 

31 Fase 2 21 días 

32 Treballs previs i demolicions 4 días 

33 Demolició vorades i voreres 3 días 

34 Demolició paviment 4 días 

35 Drenatge i sanejament 5 días 

36 Excavació (localització serveis 3 días 

37 Col·locació tuberies i canalitza 2 días 

38 Abastament d'aigua 5 días 

39 Excavació (localització serveis 3 días 

40 Col·locació tuberies 2 días 

41 Enllumenat 9 días 

42 Desmontatge antics fanals 2 días 

43 Excavació (localització serveis 3 días 

44 Col·locació nova xarxa 2 días 

45 Instal·lació columnes 2 días 

46 Afermat 7 días 

47 Aglomerat bituminós 3 días 

48 Vorades i voreres 4 días 

49 Senyalització i acabats 1 día 

50 Instal·lació senyals verticals 1 día 

51 Pintar senyals horitzontals 1 día 

52 Capa gravilla i altres acabats 1 día 

53 Seguretat i salut 39,5 días 

54 Control de Calidad 39,5 días 
 
 
Proyecto: Proyect1 
Fecha: mié 27/06/11 

 
Tarea Hito Tarea crítica resumida División Agrupar por síntesis 

 
Tarea crítica Resumen Hito resumido Tareas externas 

 
Progreso Tarea resumida Progreso resumido Resumen del proyecto 

Página 1 
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ANNEX Nº 10 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

ÍNDEX :  

  

1. MEMÒRIA……………………………………………………………………………………... 86  

  

2. PLÀNOLS………………….............................................................................................. 128  

  

3. PLEC DE CONDICIONS………………………………………………………………………146  

  

4. PRESSUPOST…………………………………............................................................... 161 
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MEMÒRIA  

1. ÍNDEX DE LA MEMORIA  

  

1.1. OBJECTE I AUTOR D'AQUEST ESTUDI.  

  1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA.  

   1.2.1. Descripció de l'obra i situació.  

1.2.2. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra.  

1.2.3. Interferències i serveis afectats.  

1.2.4. Unitats constructives que composen l'obra.  

1.2.5. Maquinària i equips auxiliars previstos.  

1.2.5.1. Maquinària.  

1.2.5.2. Equips auxiliars.  

  1.3. RISCOS PROFESSIONALS.  

   1.3.1. Riscos ocasionats per unitats constructives.  

1.3.2. Riscos ocasionats per instal—lacions alienes a l'obra.  

1.3.3. Riscos de danys a tercers.  

1.3.4. Riscos ocasionats per maquinària i equips auxiliars previstos.  

1.3.4.1. Maquinària.  

1.3.4.2. Equips auxiliars.  

  1.4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.  

   1.4.1. Proteccions individuals.  

1.4.2. Proteccions col·lectives.  

1.4.3. Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut a les unitats 
constructives.  

• Demolició de paviment.  
• Excavació en sèquies.  
• Obres de fàbrica.  
• Construcció de tronetes.  
• Obres de col·locació de tubs.  
• Posada en obra del formigó.  
• Replè i compactació.  
• Ferm i pavimentació.  
• Il·luminació  
• Jardineria.  
• Acabats.  
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1.4.4. Prevenció de riscos en instal—lacions alienes a l'obra.  

• Treballs en proximitat de línies elèctriques aèries.  
• Treballs en proximitat de línies elèctriques subterrànies.  
• Treballs a pous o xarxes de sanejament.  

1.4.5. Prevenció de riscos de danys a tercers.  

1.4.6. Prevenció de riscos per utilització de maquinària i equips auxiliars.  

1.4.6.1. Maquinària.  

1.4.6.2. Equips auxiliars. 

1.5. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT  

  1.5.1. Pla de Seguretat i Salut en el treball  

1.5.1.1. Llibre d’Incidències  

1.5.1.2. Paralització dels treballs  

1.5.1.3. Metodologia del coordinador  

1.5.1.4. Segures de responsabilitat civil i tot risc en obra  

1.5.2. Formació  

1.5.3. Medicina i primers auxilis.  

1.5.3.1. Farmacioles  

1.5.3.2. Assistència als accidentats.  

1.5.3.3. Reconeixement mèdic.  

1.5.4. Posada a terme.  

1.5.5. Seguiment i control.  

1.5.5.1. Seguiment.  

1.5.5.2. Control.  

 

ÍNDEX DEL PLEC DE CONDICIONS  

2.1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS  

  2.1.1. Normativa legal d'aplicació  

2.1.2. Normativa recomanada  

2.1.3. Obligacions de les parts implicades  
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2.2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  

2.2.1. Organització general de la seguretat  

2.2.2. Comitè de Seguretat i Higiene. Vigilant de Seguretat  

2.2.3. Comunicats d'accidents i Deficiències  

2.2.4. Assegurances de Responsabilitat Civil i de tot Risc en la construcció i els 
muntatges  

2.3. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  

2.3.1. Proteccions personals  

2.3.2. Proteccions col—lectives  

2.3.3. Característiques d’emparament i conservació de maquines  

2.3.4. Característiques d’emparament i conservació d’útils i eines  

2.3.5. Característiques d’emparament i conservació de Sistemes Preventius  

2.3.6. Sistemes d'informació als treballadors integrats en el centre de treball de 
l'obra  

2.3.7. Sistemes de benestar i instal—lacions higièniques dels treballadors  

 2.4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES PER AL PLA  

2.5. NORMES DE CERTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE SEGURETAT 

 

 

3. ÍNDEX DELS PLÀNOLS  

  

Plànol nº1: DESVIAMENT TRÀFIC  

Plànol nº2 i 3: CASETES D’OBRA  

Plànol nº4: SENYALS DE PROHIBICIÓ I OBLIGACIÓ  

Plànol nº5: SENYALS DE SALVAMNET  

Plànol nº6: SENYALS MANIOBRES  

Plànol nº7: PROTECCIÓ RASES  

Plànol nº8: PROTECCIÓ LÍNIES AEREES  

Plànol nº9: BARANES DE PROTECCIÓ  

Plànol nº11, 12 i 13: EPI’S  

Plànol nº14: EXTINTOR  

Plànol nº15: PRESES DE TERRA  

Plànol nº16: SITUACIÓ MÓDULS I ZONES ESPECIALS  
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4. PRESSUPOST DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  

  

4.1. AMIDAMENTS.  

4.2. QUADRE DE PREUS Nº 1  

 4.3. QUADRE DE PREUS Nº 2  

4.4. PRESSUPOST.  

 4.5. RESUM DE PRESSUPOST.  

• Capítol I Proteccions individuals.  
• Capítol II Proteccions col·lectives.  
• Capítol III Instal.lacions d’higiene i benestar  
• Capítol IV Formació i reunions d'obligat compliment  
• Capítol V Medicina preventiva i primers auxilis.  
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1.1. OBJECTE I AUTOR D'AQUEST ESTUDI  

  
El present Estudi de Seguretat i Salut esta redactat per donar compliment al Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’Octubre, per el que se establecen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció, en el marc de la Llei 31/1995 de 8 de Novembre, de 
Prevenció de Riscs Laborals.  
  
El seu autor es Alejandro Peña i Colomer, Engenier Tècnic d’Obres Públiques.  
  
D’acord amb l’article 3 del R.D. 1627/1997, si en l’obra intervenen mes d’una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms, o mes d’un treballador autònom, el Promotor deurà designar 
un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. Aquesta designació 
deurà ser objecte de contracte Express.  
  
D’acord amb l’article 5 del citat RD, el objet del Estudi de Seguretat i Salut es servir de base per  
que el contractista adjudicatari de l’obra elabora el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el 
Treball, en el que s’analitzaran, estudiaran, desarrelaran i complementaran les previsions 
contingudes en aquest document, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. Segons 
aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de seguretat i salut 
quan es doni algun dels supòsits següents:  
  

a) Pressupost d’execució per contracte del projecte igual o superior a 450.759,08 euros 
(75milions de pessetes). En aquest cas és inferior.  

b) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun moment. En 
aquest cas la durada estimada és de 40 díes, amb un nombre màxim de treballadors 
de 10 i una mitjana de 6.  

c) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior a 500 
dies. En aquest cas: 40x6 = 240.  

d) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el cas, en ser 
una obra d’accessos a carretera. 
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1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA  
  

1.2.1. Descripció de l'obra i situación  
  

L’obra està situada entre les poblacions de Montgat i Tiana, dins de la comarca del Maresme. 
es obres es troben descrites a la Memòria del Projecte. Donat que es tracta d’una obra 
d’intersecció tindrem de col—locar les barraques a uns terrenys expropiats de propietat 
privada. 
Els capítols que componen el projecte d’execució són els que es relacionen a continuació:  

  
Enderrocs  
Moviement de terres  
Drenatge i sanejament  
Afermats  
Enllumenat públic  
Serveis afectats  
Jardineria  
Senyalitzacio  
   

1.2.2. Pressupost, termini d'execució i mà d'obra  
  

• Pressupost  
El pressupost global d'execució és de 247.607,76 euros, sent el de Seguretat i Salut de  
17.441,89 euros.  

• Termini d'execució  
Termini estimat d'execució: 2 mesos.  

• Personal previst  
Estimació de mà d'obra en punta d'execució: 10 treballadors.  
  

1.2.3. Interferències i serveis afectats  
  

Les obres afecten als carrers Mata, Camí Vell a Tiana, Avinguda de l’Onze de Setembre, 
Carrer del Maresme i Avinguda de Jordana i com a conseqüència part de la població de 
Montgat i Tiana. A les vies s’afecta el paviment, elements de drenatge i elements de 
senyalització horitzontal i vertical. També cal remarcar com a serveis afectats la línia elèctrica 
de baixa tensiò, la xarxa d’abastament d’aigua potable i la xarxa d’enllumenat.  

  
 1.2.4. Unitats constructives que composen l'obra  
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• Enderrocs i moviments de terres  

• Drenatge i pas de serveis  

• Preparació explanada  

• Pavimentació  

• Il·luminació 
 
1.2.5. Maquinària i equips auxiliars previstos  
  

1.2.5.1. Maquinària  
  

Esta prevista la utilització de la següent maquinària:  

•  martell trencador  

• retroexcavadora  

• retrocarregadora mixta  

• pala carregadora  

• motobolquet (dumper)  

• camió cisterna  

• camió de transport  

• camió grua  

• grua mòbil autopropulsada  

• formigonera elèctrica  

• camió formigonera  

• vibradors elèctrics  

• vibradors pneumàtics  

• corró vibrant autopropulsat  

• grups electrògens  

• compressor  

• martells pneumàtics  

• verduc per a fusta  

• equip de soldadura elèctrica  

• equip d'oxitall  

• pistola fixa-claus  
  

1.2.5.2. Equips auxiliars  
  

• escales de mà  

•  cables, cadenes, ganxos i estris d'hissat.  

• cubilot.  
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 1.3. RISCOS PROFESSIONALS  
  

1.3.1. Riscos ocasionats per unitats constructives  
  

Enderroc de paviment  
• Caigudes de personal al mateix nivell  
• Ambient polsegós  
• Projecció de partícules als ulls.  
• Cops ens mans i peus  
• Projecció de partícules a tercers  
• Soroll  
• Vibracions  

  
Excavacions  
• Atropellaments i col—lisions per maquinària  
• Despreniment del terreny, per filtracions, sobrecàrregues, vibracions, etc.  
• Caigudes des d'alçada de persones  
• Caigudes de materials i eines  
• Contusions amb eines  
• Riscos d'electrocució o cremades per interferències amb serveis elèctrics  

  
Obres de fàbrica  
• Atrapaments per despreniments de terres  
• Electrocució  
• Caigudes al mateix i diferent nivell  
•  Talls i cops  
• Asfixia  
• Sobreesforç  

  
Obres de col·locació de tubs  
• Caigudes de persones  
• Ferides en extremitats  
• Desplom de talls i/o taluds  
• Cops amb objectes  
• Trepitjades sobre materials  
• Treballs en ambients humits i/o enfangats  
• Sobreesforços  
• Cremades i electrocució  
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   Posada en obra del formigó  

• Caiguda d'objectes  

• Caiguda de persones al mateix i/o diferent nivell  

• Punxades i cops contra obstacles  

• Trepitjades sobre objectes punxants  

• Treballs sobre terra humit o mullat  

• Contactes amb el formigó  

• Atrapaments  

• Vibracions per utilització d'agulla vibrant  

• Soroll puntual i ambiental 

• Contacte elèctric  
  

Reblè i compactació  
• Atropellaments de persones per maquinària  
• Atrapament de persones per material de replè  
• Tombament de maquinària  
• Caigudes al mateix nivell  
• Sorolls  
• Vibracions  
• Pols ambiental  

  
Ferm i pavimentació  
• Atropellament per maquinària i vehicles  
• Atrapaments per maquinària i vehicles  
• Col·lisions i tombades  
• Interferència amb línies elèctriques aèries o subterrànies.  
• Interferència amb d'altres tipus de conduccions  
• Per utilització de productes bituminosos  
• Esquitxades  
• Pols  
• Soroll  

  
Instal·lació eléctrica. En aquest apartat només s'atenen els riscos de caire 
elèctric.  
• Electrocució  
• Cremades  

  
Jardineria  
• Atropellament per màquines o vehicles  
• Tombades de vehicles  
• Contactes amb línies elèctriques  
• Caiguda al mateix i diferent nivell  
• Sorolls  
• Dermitis, inhalació de pols i núvols causats per la utilització de productes 

químics.  
• Cops  



!"#$%&'%()%(*+,,#"-(,-(+.'%"/%&&+0(1234556(-(7,'"#.(*+'$-.8-.'(9.-("#'#.)-:(((((((((((((
7..%;%/(<%=9"%'-'(+(<-,9'(
!
!

"#!
 

  En remats  
• Caigudes a igual o diferent nivell  
• Talls o cops per utilització d'eines manuals  
• Sobreesforços  
• Contactes elèctrics directes i indirectes  
• Cossos estranys als ulls  
• Dermatitis per contacte amb el ciment  
• Intoxicació per dissolvents, coles, etc.  
• Cremades  
• Pols  
• Soroll 

  

1.3.2. Riscos originats per instal—lacions alienes a l'obra  

  

Riscos fonamentalment d'electrocució, cremades, arrossegaments per aigua i asfixia, 
causats per les interferències amb:  

• Línies elèctriques  
• Conduccions de sanejament  

  

1.3.3. Riscos de danys a tercers  

Riscos d'atropellaments, caigudes a igual o diferent nivell, projeccions de partícules i 
topades de vehicles, etc. causats per les interferències entre l'obra i vehicles i persones 
alienes a ella.  

  

1.3.4. Riscos ocasionats per maquinària i equips auxiliars previstos  

  1.3.4.1. Maquinària  

En martell trencador  

•  tombament del vehicle  
•  cops i contusions  
•  Col·lisions i atropellaments  
•  projecció d'objectes o partículas  

  

En retroexcavadora  

• tombament del vehicle  
• cops i contusions  
• col·lisió i atropellaments  

  

En retroexcavadora mixta  

• tombament del vehicle  
• cops i contusions  
• col·lisió i atropellaments  
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En pala carregadora  

• tombament del vehicle  
• cops i contusions  
• col·lisió i atropellaments  

  

En motobolquet (dumper)  

• tombament del vehicle  
• cops i contusions  
• caigudes a diferent nivell per transportar persones en el bolquet 

o el vehicle  
• col·lisió i atropellaments  
• els derivats de la vibració durant la conducció  
• cops de manivela a la posada en marxa  

  

En camió cisterna  

• caigudes a diferent nivell al pujar o baixar del vehicle  
• atropellament de persones 
• els derivats de les operacions de manteniment  
• tombament del camió  
• topades amb d'altres vehicles  

  

En camió de transport  

• caigudes a diferent nivell al pujar o baixar del vehicle  
•  atropellament de persones  
•  atrapaments, a l'obrir o tancar la caixa  
•  els derivats de les operacions de manteniment  
•  tombament del camió  
•  topades amb d'altres vehicles  

  

En camió grua  

• caigudes a diferent nivell al pujar o baixar del vehicle  
• atropellament de persones  
• cops per la càrrega  
• els derivats de les operacions de manteniment  
• tombament del camió  
• topades amb d'altres vehicles  
• desplom dels elements aixecats  

  

En grua mòbil autopropulsada  

• tombament de la grua  
• atropellament de persones  
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• atrapaments  
• els derivats de les operacions de manteniment  
• contactes amb línies elèctriques  
• desplom de l'estructura en muntatge  
• caigudes al pujar o baixar de la màquina  
• caiguda de la càrrega suspesa  
• cops amb la càrrega suspesa  

  

En formigonera elèctrica  

•  contactes elèctrics  
•  atrapaments amb elements de transmissió  
•  atrapaments amb pales de mesclat  

  

En camió formigonera  

• col·lisió i atropellaments  
• cops amb la canalera de abocament de formigó  
• tombament del Vehicle  

  

En vibradors elèctrics  

• vibracions  
• contactes elèctrics  
• projecció de beurades  

 

En vibradors pneumàtics  

• vibracions 
• cops per trencament de les mànegues pneumàtiques  
• projecció de beurades  

  

En extenedora  

• els derivats dels treballs realitzats a altes temperatures  
• els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic  
• atropellament de persones  
• atrapaments  
• cremades  
• sobreesforços  

  

En extenedora d'aglomerat  

• els derivats dels treballs realitzats a altes temperatures  
• ls derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic  
• atropellament de persones  
• atrapaments  
• cremades  
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• sobreesforços  

  

 

En compactadora de pneumàtics  

• els derivats dels treballs realitzats a altes temperatures  
• els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic  
• atropellament de persones  
• derivats de les operacions de manteniment  
• tombament de la màquina  
• topades amb d'altres vehicles  

  

En corró vibrant autopropulsat  

•  caigudes a diferent nivell al pujar o baixar de la màquina  
•  atropellament de persones  
•  derivats de les operacions de manteniment  
•  tombament de la màquina  
•  topades amb d'altres vehicles  

  

En grups electrògens  

•  explosió al carregar el combustible  
•  contactes elèctrics  

  

En compressors  

• tombaments durant el transport  
• cops per la descàrrega  
• soroll  
• trencament de la mànega de pressió  
• per emanació de gasos tòxics del tub d'escapament  

  

En martells pneumàtics  

• lesions per trencaments de les barres o punxons del trepant  
• lesions per trencament de les mànegues pneumàtiques  
• projeccions d'objectes o partículas 

 

En verduc per a fusta  

• talls a dits i mans  
• cops per rebuig o llançament de la peça a tallar contra l'operari  

  

En equips de soldadura elèctrica  

• derivats de les radiacions de l'arc voltaic  
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• derivats per inhalació de vapors tòxics llibertats en la fusió  
• ferides als ulls per cossos estranys  
• contactes elèctrics  

  

 

En equip d'oxitall  

• explosió  
• projeccions  
• cremades  
• derivats per inhalació de vapors tòxics alliberats en la fusió  
• ferides als ulls per cossos estranys  

  

En pistola fixa- claus  

•  alt nivell sonor en el tret  
•  tret accidental sobre persones  
•  derivats de la manipulació de cartutxos impulsors  
•  projecció de partícules i Olaus  

  

  1.3.4.2. Equips Auxiliars  

   En escales de mà  

• caigudes a diferent nivell  
• lliscament per recolzament incorrecte  
• tombada lateral per recolzament irregular  
• caiguda d'objectes  
• trencament per defectes ocults  

  

En cables, cadenes, ganxos i estris d'hissat  

• caiguda del material, per trencament dels elements d'hissat  
• caiguda del material per defectuós fixament de la càrrega  

  

Cubilot  

• caiguda de la càrrega  
• atrapaments  

 

 1.4. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS  

  

1.4.1. Proteccions individuals  

   Les proteccions seran les següents:  
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• casc de seguretat homologat classe E?AT, per a tot el personal de 
l'obra inclosos els visitants.  

• ulleres anti?pols  
• ulleres anti?projeccions  
• pantalla de seguretat per a soldador de sustentament manual  
• ulleres de seguretat per oxitall  
• protector auditiu  
• màscara antipartícules amb filtre recanviable  
• filtre per a màscara antipols  
• cinturó de seguretat  
• cinturó de seguretat amortidor de caiguda  
• cinturó antivibratori  
• granota de treball  
• vestit impermeable  
• davantal de cuiro per soldador  
• maniguet per soldador  
• polaines per soldador  
• guants per soldador  
• guants dielèctrics  
• guants de goma fina  
• guants de cuiro  
• botes impermeables a l'aigua i la humitat  
• botes de seguretat homologades classe III, per a tot el personal de 

l'obra, inclusos subcontractes.  

  

1.4.2. Proteccions col·lectives  

  

En el seu conjunt són les més importants i s'utilitzen d'acord amb les diferents unitats i treballs 
a executar. També en podem distingir uns d'aplicació general, és a dir, que tenen o han de tenir 
presència durant tota l'obra com poden ser senyalització, instal—lació elèctrica, extintors, etc., i 
d'altres que s'utilitzen només en determinades tasques (andamis, baranes, tanques, etc.)  

  

1.4.3. Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut a les unitats constructives  

   Senyalització. Té una utilització general en tota l'obra.  

• Senyals de prohibició.  
• Senyals d'obligació  
• Senyals d'advertiment  

  

La correcta utilització d'aquests senyals i el compliment de les seves indicacions evitarà 
les situacions perilloses i nombrosos accidents. La senyalització complirà amb el R.D. 
1403/1986, de 9 de maig. 

 
Totes les obres de senyalització i desviament de tràfic estaran incloses en el projecte 
de Seguretat i Salut.  
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Instal·lació elèctrica  

La instal·lació elèctrica complirà l'establert als Reglaments d'Alta i Baixa Tensió i 
resolucions complementàries del Ministeri d'Indústria, així com la norma de l' 
“Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo”, i en especial en el seu 
capítol 6, articles 51, 52, 59 i 60.  

  

 

Els quadres de distribució estaran formats per armaris metàl—lics normalitzats, amb 
placa de muntatge al fons, fàcilment accessible des de l'exterior. Disposaran de porta 
amb un pany de cop amb clau de triangle i amb possibilitat de posar un cadenat, i a 
més contaran amb:  

• Seleccionador de tall automàtic  
• Presa de terra  
• Interruptor diferencial  

  

L'interruptor diferencial serà de mitja sensibilitat, és a dir, de 300 mA., en cas que totes 
les màquines i aparells estiguin posats a terra i els valors de la resistència d'aquests no 
sobrepassi els 20 Ohms.  

  
Per a la protecció contra sobrecàrregues i curt circuits disposaran de fusibles o 
interruptors automàtics del tipus magneto-tèrmic.  

  
D'aquest quadre de distribució, que considerem general, s'efectuaran les preses de 
corrent per als circuits secundaris, que igualment disposaran d'armaris amb entrada de 
corrent estanca amb arribada de força sempre sobre base d'endoll femella. Aquests 
quadres disposaran de borna general de presa de terra, d'un interruptor de tall 
omnipolar de tipus normal, curt circuits calibrats per a cada una de les preses, tres com 
a màxim, i diferencial d'alta sensibilitat (30 mA).  

 
En cas d'utilització de màquines portàtils en zones de gran humitat es contarà amb 
transformadors d'intensitat a 24 V. i es treballarà amb aquesta tensió de seguretat.  

  
Mesures de seguretat e instal·lacions elèctriques  

Com a normes generals d'actuació en relació amb aquestes instal—lacions han 
d'observar-se les següents:  

• Els bornes, tant de quadres com de màquines, estaran protegits amb material 
aïllant.  

• Els cables d'alimentació a màquines i eines tindran cobertes protectores, seran 
del tipus  

• antihumitat i no hauran d'estar en contacte o sobre el terra en zones de trànsit.  
• Estarà totalment prohibida la utilització d'extrems nusos de cables, com 

clavilles d'endoll mascle. Als magatzems d'obra es disposarà de recanvis.  
• Totes les línies elèctriques quedaran sense tensió al finalitzar el treballs, 

mitjançant tall del seleccionador general.  
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• La revisió periòdica de totes les instal—lacions és condició imprescindible. Es 
realitzarà amb la major cura per personal especialitzat.  

• S'assenyalarà amb cartells el perill de risc elèctric, així com el moment en que 
s'estiguin realitzant els treballs de conservació.  

  

Mesures de seguretat contra el foc  

• Designació d'un equip especialment avesat en la utilització d'aquests mitjans 
d'extinció.  

• Es tallarà el corrent des del quadre general, per evitar curt circuits, una vegada 
finalitzada la jornada laboral. 

• Es prohibirà fumar a les zones de treball on existeixi un perill evident d'incendi 
a causa dels materials que es facin servir.  

• Es prohibirà l'accés de persones alienes a l'empresa a les zones amb risc 
d'incendi.  

Il·luminació  

• Els treballs es realitzaran amb una bona il—luminació. En el cas d'haver de 
realitzar treballs en hores nocturnes, s'utilitzarà il—luminació artificial amb 
valors d'intensitat als llocs de treballs de 50 a 100 lux.  

 

Enderroc de paviment  

Per l'enderroc del paviment, sigui mitjançant martell pneumàtic o hidràulic, s'atendrà a:  
Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut.  

• Es farà un estudi previ dels elements a enderrocar, així com del seu entorn, ja 
que es poden veure afectades vies de circulació, conduccions i serveis.  

• A continuació s'establirà un estudi coordinat, delimitant?se les àrees de treball 
en prevenció de danys a persones o vehicles.  

• S'habilitaran accessos obligats a les zones de treball degudament protegits.  
• Es farà la corresponent senyalització, tan d'àrees de treball com de zones de 

pas.  
• Es delimitaran les conduccions que puguin presentar interferències, deixant?les 

sense servei en cas necessari, d'acord amb les companyies subministradores.  

 

Proteccions individuals:  

• Granota de treball  
• Ulleres contra impactes  
• Màscara antipols  
• Guants  
• Bota de protecció de puntera  
• Protector auditiu  
• Cinturó antivibratori  
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Excavacions de sèquies  

Pels treballs d'excavacions de sèquies s'utilitzaran màquines pesades com la retroexcavadora, 
camions bolquets, etc.  

Prevenció dels riscos i mesures de seguretat i salut.  

• A nivell de terra es delimitaran les àrees de treball  
• Previ a la iniciació dels treballs s'estudiaran les repercussions del buidat a les 

àrees collindants i es resoldran les interferències amb les canalitzacions de 
serveis existents.  

• Els materials necessaris, en el seu cas, per a reforç i apuntalament es 
guardaran a l'obra amb l'antelació suficient perquè l'avanç de l'excavació sigui 
seguit amb la inmediata col·locació dels mateixos.  

• Es realitzaran els apuntalaments necessaris i tant en apuntalament com 
desapuntalament es prendran les màximes precaucions.  

• Es realitzarà l'immediat eixugat de les aigües que floregin.  
• Els fronts de treball es sanejaran sempre que hi hagin blocs fluixos o zones 

inestables.  
• S'ha de reconèixer l'estat del terreny abans d'iniciar el treball diari, 

especialment després de pluges.  
• L'accés del personal a les sèquies s'efectuarà mitjançant escales que estaran 

degudament fixades i disposaran de capçals antilliscants. L'escala 
sobrepassarà 1 m. com a mínim la vora de la sèquia. 

• En tot moment es mantindran les zones de treball netes i endreçades.  
• Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador es col—locaran a una 

distància de la vora igual o superior a la meitat de la fondària d'aquesta.  
• Les àrees de treballs a las quals l'avenç de l'excavació determini risc de 

caiguda d'alçada, es delimitaran degudament amb barana de 0,90 m. d'alçada, 
sempre que es tingui en compte la circulació de persones o vehicles a les 
immediacions.  

• Diàriament es revisarà, pel personal qualificat, l'estat dels apuntalaments i 
reforços.  

• El moviment de vehicles d'excavació i transport es regirà per un estudi 
preestablert, procurant que aquests desplaçaments mantinguin sentits 
constants.  

• Sempre que un vehicle aturat iniciï un moviment, ho anunciarà amb un senyal 
acústic.  

• Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport, amb 
especial atenció a l'estat dels mecanismes de frenat, direcció, elevadors 
hidràulics, senyals acústics i il—luminació.  

  

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  
• Calçat de seguretat  
• Protector auditiu  
• Ulleres antipols  
• Cinturó antivibratori  
• Granota de treball  
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Obres de fàbrica. Tronetes  

• Als treballs recollits en aquest apartat es tindrà en compte la construcció de 
tronetes, etc.  

• L'ascens i descens del personal a les sèquies es realitzarà mitjançant escales 
de mà  

• reglamentàries.  
• Totes les màquines accionades elèctricament tindran les seves corresponents 

proteccions a terra i interruptors diferencials, mantenint en bon estat totes les 
connexions i cables.  

• Les connexions elèctriques es faran mitjançant mecanismes estancs 
d'intempèrie.  

• S'habilitaran camins d'accés als talls, col—locant passarel—les per poder 
travessar les sèquies i els pous sense risc de caiguda.  

• Es realitzarà la revisió prèvia de les excavacions apuntalades abans de 
procedir a realitzar qualsevol tasca.  

• Es senyalitzaran i protegiran, en el seu cas, les excavacions amb corda 
d'abaliçament  baranes.  

• S'evitarà la presència del personal a la vora de les sèquies, que serà de forma 
taxativa en cas de risc de caiguda superior als 2 m. d'alçada. En els casos que 
sigui necessària la seva presència, s'utilitzaran cinturons de seguretat fixats a 
un lloc rígid.  

• A tots els treballs que es realitzin a les sèquies, especialment les escomeses 
interiors dels col·lectors existents, es tindrà present:  

• Que la ventilació sigui suficient, de manera que el percentatge d’oxigen a l'aire 
no baixi del 18 % així com que la possible existència àcid sulfhídric estigui per 
sota dels 100 p.p.m.  

• En cas de pluja o previsió d'ella, es suspendran els treballs.  
• Sempre hi haurà una persona a l'exterior pendent dels treballs, per actuar  

rápidamente en cas d'emergència.  
 
 

Obres de col·locació de tubs  

Prevenció de riscos i mesures de seguretat i higiene.  
• Depenent de les característiques del terreny, i segons ordres dictades per la 

Direcció  
• Facultativa, s'apuntalaran les excavacions i es protegiran les vores de 

coronació mitjançant baranes reglamentàries, situades a una distància 
aproximada de 2 m. de la vora.  

• L'accés i sortida d'una sèquia s'efectuarà mitjançant una escala sòlida fixada a 
la vora superior de la sèquia, i estarà recolzada sobre una superfície de 
repartiment de càrregues. L'escala sobrepassarà 1 m. la vora de la sèquia.  

• Si els treballs precisen il—luminació, s'efectuarà mitjançant torres aïllades amb 
pressa de terra, a les quals s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats pel 
quadre elèctric general de l'obra.  

• Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superfície el màxim 
d'horitzontal possible, sobre dorments, en un receptacle delimitat per varis peus 
que no permetin que, per qualsevol causa, els conductes llisquin o rodolin.  

• S'observaran, per l'hissat dels tubs, les normes de seguretat sobre grues 
automotrius.  
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Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  
• El personal que transporti i col—loqui els tubs farà servir guants i botes amb 

puntera reforçada.  

Quan les condicions del treball ho facin necessari es faran servir:  

• Ulleres antipartícules  
• Màscara antipols  
• Cinturons antivibratoris  
• Taps auditius, etc.  

  
  

S'analitzaran en aquest epígraf els riscos existents i les mesures de seguretat a adoptar durant  
l'execució de la posada a l'obra del formigó a la sèquia, etc. Prevenció de riscos i mesures de 
seguretat i higiene.  

• Quan es realitza l'abocament es prestarà la màxima atenció a les parets de les 
sèquies i pous, en prevenció de possibles esfondraments.  

• S'habilitaran camins d'accés als talls, establint?se passarel—les per poder 
travessar les sèquies i els pous sense risc de caigudes.  

• Es realitzarà la revisió prèvia de les excavacions apuntalades abans de 
procedir a l'abocament del formigó.  

• Es senyalitzaran i protegiran, en el seu cas, les excavacions amb corda 
d'abaliçament o tanques de fusta, a una distància de 2 m. de la vora.  

• Els vibradors estaran proveïts de pressa de terra.  
• Abans de l'abocament del formigó es revisaran els encofrats per evitar posibles 

rebentades o vessaments innecessaris.  
  

C.1. Formigonatge per abocament directe  

• Previ a l'inici de l'abocament del formigó directament amb el camió  formigonera, 
s’instal·laran topalls al lloc on hagi de quedar fixat el camió, sent recomanable no 
situar-lo en rampes de pendents fortes. 

• Els operaris mai es situaran darrera dels vehicles en maniobres de marxa enrera que, 
per altra banda, sempre hauran de ser dirigits des de fora del vehicle. Tampoc es 
situaran en el lloc de formigonat fins que el camió no estigui situat en posición 
d'abocament.  

• Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigoneres a menys de 2 m. (com a 
norma general) de la vora de l'excavació.  

  

C.2. Formigonat amb cubilot  

• No es carregarà la galleda per sobre de la càrrega admissible de la grua. Es 
senyalitzarà expressament el nivell d'ompliment equivalent al pes màxim.  

• Es prohibeix rigurosament a tothom romandre sota de les càrregues suspeses per les  
grues.  

• S'obligarà als operaris en contacte amb les galledes a fer servir guants protectors.  
• Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que no permetin cops o desequilibris a les  

persones.  
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C.3. Formigonat per bombeig  

• El personal encarregat de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest treball  
específic.  

• Després de formigonar es rentarà i netejarà l'interior dels tubs, i abans de formigonar 
"untaran les tuberies", enviant masses de morter de pobre dosificació per a, 
posteriorment, bombejar amb la dosificació requerida.  

• S'han d'evitar els taps, perquè aquests produeixen riscos d'accident al desmuntar la 
tuberia. Un sistema és evitar al màxim els recolzes de la tuberia i principalment els de 
radi petit, ja que això provoca grans pèrdues de càrrega i en conseqüència, un mal 
funcionament de la instal·lació.  

• S'evitarà tot moviment sobtat de la tuberia de la bomba de formigonat, col·locant sobre  
cabirons i travant-se les parts més susceptible de moviment.  

• El maneig, muntatge i desmuntatge de la tuberia de la bomba de formigonat haurà de 
realizar-se amb les màximes precaucions, i, fins i tot, que els treballs siguin dirigits per  
un operari especialista.  

• Quan es faci servir la "pilota de neteja" es col·locarà un dispositiu que no permeti la 
projecció de la pilota. Malgrat això, els operaris s'allunyaran del radi d'acció de la seva  
projecció.  

• S'hauran de revisar periòdicament els conductes d'oli a pressió de la bomba de 
formigonat i complir amb les operacions de manteniment indicades pel fabricant.  

• Proteccions individuals.  
• Casc de seguretat  
• Guants per a la manipulació d'objectes  
• Guants de goma  
• Calçat impermeable a l'aigua i la humitat  
• Granota de treball  
• Ulleres de seguretat.  

 

Reblè i compactació  

Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut  
• Es delimitaran les zones de treball per evitar la presència innecessària de personal.  
• Abans de començar el replè d'una sèquia es comprovarà que no hi hagi ningú al fons.  
• Es mantindran les proteccions, passarel-les i senyalització fins que la sèquia s'hagi  

omplert en la seva totalitat, i el risc hagi passat.  
• No es permetrà la presència de persones sota el radi d'acció de les màquines.  
• Els conductors dels corrons vibrants seran operaris de provada experiència en la 

utilització d'aquestes màquines, en prevenció de riscos per imperícia.  
• A aquests conductors se'ls lliurarà la corresponent normativa preventiva a tenir en 

compte per a la utilització d'aquestes màquines.  
• Es regarà amb la freqüència necessària per evitar la formació de pols.  

  

Proteccions individuals.  

• Casc de polietilè  
• Calçat de seguretat  
• Guants  
• Màscara  
• Roba de treball  
• Cinturó elàstic antivibratori  
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Ferms i pavimentació  

Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut  

• Els vehicles i maquinària utilitzats seran revisats abans del començament de l'obra, i 
mentre duri es faran revisions periòdiques per tal de garantir el seu bon funcionament i 
seguretat.  

• No es sobrepassarà la càrrega especificada per a cada vehicle.  
• Es regaran els talls convenientment i amb la freqüència necessària per tal d'evitar la 

formació d'un ambient polsos.  
• Quant als riscos derivats de la utilització de maquinària, seran aplicades les directrius 

establertes als apartats corresponents al moviment de terres i excavacions.  
• Si en aquesta fase encara hi haguessin interferències amb línies elèctriques aèries, es 

prendran les precaucions necessàries, complint al respecte la normativa especificada 
en el punt 1.6.4.  

• Es mantindrà en tot moment la senyalització viària establerta per al desviament de  
vehicles i vianants.  

• Durant l'execució d'aquesta fase d'obra serà obligatori el manteniment de les 
proteccions necessàries en tots els desnivells o zones de risc existents.  

• No es permetrà la presència sobre l'extenedora d'asfalt o de formigó en marxa d'altra  
persona que no sigui el conductor, per evitar accidents per caiguda.  

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics o de formigons a la  
tremuja estaran dirigides per un especialista, en previsió de riscos per imperícia.  

• Per l’estesa d'aglomerat o de formigó amb extenedora, el personal auxiliar d'aquestes  
maniobres utilitzarà, única i exclusivament, les plataformes de que disposa la  
màquina, i es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixin el 
contacte amb el cargol sense fi de repartiment d'aglomerat o de formigó.  

• La resta del personal quedarà situada a les voreres dels carrers en construcció, per 
devant de la màquina, durant les operacions de replè de la tremuja, en prevenció de 
riscos per atrapament i atropellament. 

• Les vores laterals de l'extenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzades  
amb bandes pintades de color negre i groc alternativament.  

• Es prohibeix expressament l'accés de personal al regle vibrant durant les operacions  
d’estesa d'aglomerat o de formigó.  

• Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb el risc específic,  
s'enganxaran els següents avisos:  

! "Perill, substàncies calentes"  
! "No tocar, elevades temperatures".  

• Es vigilarà permanentment l'existència d'extintors d'incendis adequats a les màquines, 
així com l'estat d'aquests, de manera que quedi garantit el seu funcionament.  

• Durant l'execució i enllosat de voreres, es mantindran les zones de treball en perfecte  
estat de neteja.  

• Totes les tronetes, pous, registres, etc. existents s'han de mantenir amb la tapa 
posada, i en el seu defecte, amb tapes provisionals, baranes, o al menys, delimitades 
les zones de risc amb cordons d'abalisament.  
  

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  
• Botes de seguretat impermeables  
• Granota de treball  
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• Guants impermeables  
• Davantal impermeable  
• Ulleres de seguretat  

 

Instal·lació elèctrica  

• Prevenció de riscos i altres mesures de seguretat i salut.  
• Durant el muntatge de la instal—lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de risc, 

que ningú pugui connectar la instal—lació de la xarxa. S'executarà, com última fase de 
la instal·lació, el cablejat des del quadre general al de la companyia, guardant en lloc  
segur els mecanismes necessaris per efectuar la connexió en el quadre (fusibles i 
accionadors), que s’instal—laran poc abans d'acabar la instal·lació.  

• Abans de procedir a la connexió s'avisarà al personal que s'iniciaran les proves de 
tensió instal·lant-se cartells i senyals de "PERILL D'ELECTROCUCIÓ".  

• Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instal-lació, mirant que no quedin  
accessibles a tercers, unions, empalmadures i quadres oberts, comprovant la perfecta  
disposició de fusibles, terminals, proteccions diferencials, posada a terra, panys i  
mànegues en quadres i grups elèctrics.  

• Sempre que sigui possible s'ensorraran les mànegues elèctriques per repartiment de  
càrregues. S'establirà, com a senyalització i protecció, sobre les zones de pas sobre  
mànegues, una línia de tablons senyalitzats en els extrems del pas amb senyal de  
"PERILL D'ELECTROCUCIÓ".  

• Els mànecs de les eines manuals estaran protegits amb materials dielèctrics, quedant  
prohibida la seva manipulació i alteració. Si l'aïllament està deteriorat es retirarà l'eina.  

• Els muntatges i desmuntatge elèctrics s'efectuaran per personal especialitzat, acreditat  
documentalment.  

• Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats per electricitat disposarà 
de guants i calçat aïllant.  
 

Proteccions individuals.  

• Botes aïllants de l'electricitat  
• Casc de polietilè  
• Guants aïllants de l'electricitat  
• Granota de treball  
• Relleix o catifa aïllant  
• Comprovadors de tensió  
• Eines aïllants  
• Ulleres de seguretat  

  

Jardineria  

Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut  

• Abans de l'inici dels treballs es realitzarà una inspecció amb el fi de detectar posibles  
anomalies geològiques en el terreny que puguin donar lloc a moviments del terreny o  
existència d'esfondraments.  

• Els forats deixats sobre el terreny, al treure els arbres, es taparan a continuació o  
s'abalissaran fins que es tapin.  

• La utilització de serres per a la poda dels arbres estarà en mans de personal  
especialitzat, havent de complir la màquina amb les especificacions generals  
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exposades a l'apartat de maquinària auxiliar.  
• Per a la manipulació dels arbres amb el camió grua s'atendrà a les especificacions  

donades sobre aquest a l'apartat de maquinària.  
• Per a la manipulació d'adobs i pesticides s'hauran de seguir expressament les 

indicacionsdel fabricant.  
• Els tractaments amb plaguicides es faran d'esquenes al vent, per evitar que el núvol de  

líquid o pols afecti a l'agricultor. Per a la seva aplicació s'hauran de fer servir guants de  
goma, botes de goma, gorra o barret, ulleres de protecció, roba que no deixi al  
descobert parts del cos i màscara respiratòria amb filtre químic.  

• Els envasos buits que hagin contingut productes plaguicides hauran de ser destruïts,  
cremats o soterrats. Mai més es faran servir per altres usos.  
  

Proteccions individuals  

• Casc  
• Guants  
• Cinturó de seguretat  
• Botes de seguretat  
• Màscara respiratòria  
• Ulleres de protecció  

 

Acabats  

Dintre d'aquest apartat s'agrupa la col·locació de suports il·luminació, papereres, etc.  
Prevenció de riscos i mesures de seguretat i salut.  

• A nivell de terra es delimitaran mitjançant banderoles de senyalització una zona de 
seguretat per evitar la presència de persones i/o vehicles alienes als treballs.  

• La maquinària auxiliar utilitzada es mantindrà sempre amb les proteccions mecàniques  
Instal·lades.  

• L'hissat de material es realitzarà amb mitjans mecànics sempre que sigui possible.  
• S'evitarà romandre a la zona d'escombrat de càrregues durant l'operació d'hissat. 

 
• Les càrregues no es balançaran per assolir llocs inaccessibles; es subministraran sobre  

safates protegides perimetralment amb plints que evitin vessades fortuïtes.  
• Quan es treballi a llocs que no estiguin ben protegits es faran servir cinturons de  

seguretat degudament lligats a punts sòlids de l'estructura.  
• Totes les zones de treball hauran de tenir una il—luminació suficient per poder realitzar 

el treball encomanat.  
• Les zones de treball disposaran d'accessos fàcils i segurs, i es mantindran en tot  

momento nets i endreçats, prenent?se les mesures necessàries per evitar que el terra  
estigui o esdevingui lliscós. Els forats romandran constantment protegits.  

• Tota la maquinària elèctrica que es faci servir estarà protegida per disjuntor diferencial i  
tindrà presa de terra en combinació amb el mateix.  

• Els operaris no carregaran a mà o a l'esquena peces d'un pes superior a 50 kg.  
• Es prohibeix expressament el connexionat de cables elèctrics a quadres d'alimentació  

sense la utilització de clavilles mascle ? femella.  
• El tall de peces haurà de fer?se per via humida per evitar afeccions respiratòries.  
• En cas d'utilitzar?se serra de disc pel tall de peces s'aplicaran les normes establertes 

per l'ús.  
• Els materials inflamables s'emmagatzemaran en llocs i amb les condicions adequades.  
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• Hi haurà extintors per a una primera operació d'extinció d'incendis.  
• Tots els recipients que continguin pintures o dissolvents estaran degudament tancats i  

allunyats del calor i del foc.  
• No es podrà utilitzar el dúmper sense autorització. No es farà servir si no té barres  

antitombament.  
• Es rebutjaran els materials o eines que no es trobin en bones condicions.  
• La realització de treballs de soldadura o oxitall es realitzaran en llocs ventilats i s'evitarà  

que la flama o les guspires puguin arribar a persones o materials, especialment si  
aquests són inflamables. Quan els treballs es realitzin a l'interior de recipients o  
tuberies s'establirà una ventilació suplementària.  

• Es verificarà abans del seu ús que l'equip de soldadura oxiacetilènica estigui provist de  
vàlvules antirretrocès i que les mànegues es trobin en bon estat.  

• S'utilitzaran carros pel transport de les bombones d’oxigen i acetilè. L'emmagatzematge 
de les bombones, tant plenes com buides es farà col·locant dretes i lligades, en llocs  
d'ombra, ventilats i allunyats del pas de la maquinària.  

• Els treballs dintre d'excavacions no s'iniciaran fins que no s'hagin establert les mesures  
de seguretat necessàries contra esllavissades.  

  

Proteccions individuals  

• Casc de seguretat  
• Guants per manipulació d'objectes  
• Calçat de seguretat  
• Cinturó de seguretat  
• Granota de treball  
• Ulleres de seguretat 

 

1.4.4. Prevenció de riscos en instal—lacions alienes a l'obra  

Com ja es va indicar, els riscos en instal—lacions alienes venen donats per la possible 
existència de:  

• Línies elèctriques aèries  
• Línies elèctriques subterrànies  
• Conduccions d'aigua de sanejament  

  

A continuació s'adjunten normes de treball relatives a aquestes instal·lacions. Tota la normativa 
de seguretat que es detalla a continuació estarà sotmesa a les instruccions generals i 
específiques que subministri per escrit la companyia propietària dels serveis interferits, i 
únicament prevaldran aquestes en el cas de que en algun apartat les seves exigències de 
seguretat fossin inferiors.  

  

Treballs en proximitat de línies elèctriques aèries  

Camp d'aplicació  

 

Companyies de subministrament elèctric.  
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 Actuacions prèvies  

• Identificació de la companyia, així com característiques de la línia a la zona de treball:  
• Tensió  
• Alçada dels recolzaments  
• Distància mínima entre els conductors i el terra.  
• En el cas que les distàncies més desfavorables entre la línia elèctrica i la zona de 

treball o maquinària i vehicles que passin per sota d'aquestes siguin de 5 m., tant en 
els sentits vertical com horitzontal, es realitzaran les gestions oportunes per aconseguir 
el corresponent tall o desviament de la línia.  

• En el cas que no sigui possible el tall o desviament de la línia o es plantegin 
dubtesraonables sobre el tall de tensió efectuat per la companyia (indefinició de 
començament i fi de la tallada,mabsència de justificació documental sobre la forma de 
realització de la tallada, etc.), es considerarà a tots els efectes que la línia segueix en 
tensió, per la qual cosa, en cas de que ineludiblement s'hagi de treballar a l'àrea 
afectada per la línia, s'hauran de considerar els següents procediments:  

  

Procediment d’operació  

• Aïllar els conductors nusos. L'aïllament només és possible per tensions fins a 1000 
volts.  

• La col·locació i retirada de l'aïllament l'haurà de fer el propietari de la línia.  
• S'ha de limitar el moviment de translació, rotació i elevació de les màquines d'elevació 

o moviment de terres per dispositius de parada mecànics.  
• S'ha de limitar la zona de treball de les màquines d'elevació o moviment de terres per 

tanques de protecció.  
• Si, en casos particulars, cap de les mesures citades és aplicable, s'han de proveir els 

enginys de canastes de protecció aïllada. La forma i la rigidesa dielèctrica dels aïlladors 
de recolzament poden, en qualsevol cas, discutir?se amb el propietari de la línia.  

  
Tanques de protecció  

• Les tanques de protecció són construccions formades generalment per penjadors 
col·locats verticalment i amb el peu sòlidament fixat al terra i les contraventades unides 
per muntants o taules. 

• La dimensió dels elements de les tanques de protecció haurà de ser determinada en 
funció de la força dels vents que bufen a la zona.  

• L'espai vertical màxim entre els muntants o les taules no podrà sobrepassar 1 m.  
• En el lloc i col·locació de muntants o de taules es poden utilitzar cables de retenció 

provistos de cartrons de senyalització. Els cables han d'estar ben tibants. L'espai 
vertical entre els cables de retenció no pot ser superior als 50 cms.  

• Entre els muntants, taules o cables, es col·locaran xarxes amb una obertura de malles 
no superior als 6 cms. per evitar que els elements metàl·lics de bastides, màquines, 
etc. puguin entrar a la zona perillosa.  

• Les tanques de protecció, cercles de protecció, cables de retenció i xarxes metàl·liques 
han de ser posades a terra d'acord amb les prescripcions.  

• Si les tanques de protecció són pel pas de màquines o vehicles s'hauran de col—locar 
a cada banda de la línia aèria.  

• L'alçada de pas màxim s'ha de senyalitzar amb plafons apropiats fixats a les perxes. 
• Les entrades del pas s'han de senyalitzar per les dues bandes.  
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Recomanacions a observar en cas d'accident.  

a. Caiguda de línia.  

S'ha de prohibir l'accés del personal a la zona de perill fins que un especialista  

comprovi que estigui sense tensió. Només en el cas de que hi hagi un accidentat i  

s'estigui segur de que es tracta d'una línia de baixa tensió s'intentarà apartar?lo de  

la línia fent servir elements no conductors, sense tocar?lo directament.  

 

b. Contacte de màquines amb la línia.  

Si qualsevol màquina o la seva càrrega entra en contacte amb una línia elèctrica,  

s'han d'adoptar les següents mesures:  

• Conservar la calma i romandre en el seu lloc de comandament intentant   
enretirar la màquina de la línia, situant?la fora de la zona. El conductor haurà  
d'avisar al personal pròxim a la zona que s'allunyi d'ella.  

• En el cas de no ser possible separar la màquina de la línia elèctrica i que  
aquesta comenci a cremar, etc., el conductor l'haurà d'abandonar saltant  
amb els dos peus junts a una distància el màxim allunyat possible d'ella.  

  

 

Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades  

Actuacions prèvies.  

• Informar-se de la possible existència de cables soterrats, preferentment en la 
companyia elèctrica que subministri energia a la zona.  

• Efectuar les gestions oportunes per aconseguir la corresponent descàrrega de la línia.  
• En el cas que no sigui possible o hi hagin dubtes raonables sobre el tall de tensió 

efectuat per la companyia (indefinició de començament i fi del tall, absència de 
justificación documental sobre la forma de realització, etc.) es considerarà a tots els 
efectes que la línia segueix en tensió, per la qual cosa, si no hi ha més remei que 
treballar en ella, s´hauran de seguir aquests dos procediments:  

1.Procediments d’operació  

• Coneguda perfectament la línia (tensió, profunditat, traçat i sistema de protecció):  

Es podrà excavar mecànicament fins a una distància (projeccions verticals i 
horitzontals) de 0,5 m. continuant l'aproximació manualment fins arribar a la protecció 
fàbrica de maó, tub, etc.) o a la coberta aïllant en cas de cubrició amb sorres o terres. 

• El procediment de treball des que s'iniciï l'excavació, passant pel canvi d'emplaçament 
(si és necessari) i la posterior protecció es farà de conformitat amb la companyia  

subministradora del fluid elèctric.  

• Aquests treballs hauran d'estar supervisats en tot moment per un responsable dels  

mateixos.  

• Les proteccions personals obligatòries específiques del risc consistiran en guants 
dielèctrics adequats a la tensió de la línia, protegits amb guants de treball de 
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cuiro.Igualment serà obligatori el casc amb barballera, protecció ocular i calçat de 
seguretat classe III (aïllant).  

• Els responsable dels treballs no permetrà l'inici d'aquests mentre no es comprovi que el  

procediment de treball té el vist i plau de la companyia elèctrica i que el personal utilitz 

les proteccions personals obligatòries.  

• Es qualsevol cas es preceptiva la realització de cales, al menys en dos punts del traçat,  

per confirmar l’exactitud del mateix abans d'iniciar els treballs.  

 

2.Coneguda l'existència de la línia però no el seu traçat, fondària i sistema de protecció 
mecànica.  

• Sol·licitar a la companyia que mitjançant un detector de camp ens defineixi les 
coordenades del traçat de la línia a la zona a treballar.  

• Si no ens ofereixen garanties sobre l'exactitud dels amidaments, operar d'acord amb 
l'apartat 1r però sol·licitant la supervisió per persona qualificada pertanyent a la 
companyia elèctrica.  

En el cas de ser realitzats els treballs per l'adjudicatari, el Cap d'Obra considerarà aquest 
procediment de seguretat aplicable amb la mateixa rigorositat tant a personal propi com de 
subcontractistes.  

Treballs en pous o xarxes de sanejament  

Per a la realització dels treballs als quals s'hagi d'entrar a pous, col·lectors, s'haurà de tenir 
present:  

• Que la ventilació sigui suficient, de manera que el percentatge d’oxigen a l'aire no baixi  
del 18%, així com que l'existència, en el seu cas, d'àcid sulfhídric estigui per sota dels 
100 p.p.m. i que no hi hagi gas metà en la proporció suficient per iniciar un incendi o 
una explosió. Per això es mesurarà de forma continuada la concentració dels 
esmentats components.  

• En cas de pluja o previsió d'ella es suspendran els treballs.  
• Sempre hi haurà una persona a l'exterior pendent dels treballs per actuar ràpidament 

en cas d'emergència. 

 

1.4.5. Prevenció de riscos de danys a tercers  

  
I. Respecte a la circulació de vehicles.  

a) S'estudiarà, amb el personal responsable del tràfic a la zona, els recorreguts alternatius  

per a talls i modificacions de la circulació.  
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b) S'avisarà, amb la suficient antelació als veïns, de les obres que s'han de realitzar en els  

seus carrers i de la manera que aquestes els afectaran.  

c) Es tancaran i senyalitzaran els carrers, tant de l'obra com adjacents, per desviar o  
regular el tràfic en la direcció i sentit oportú.  

d) Es deixarà, en el seu cas, passos habilitats per accessos al pàrking dels veïns de la 
zona.  

 

II. Respecte a la circulació dels vianants.  

a. Conservar o col·locar mitjans d'accés adequats a totes les residències o locals situats 
en el trajecte de la construcció.  

b. Els mitjans d'accés que es col—loquin hauran de:  

• Tenir suficient rigidesa.  

• Ser d'una amplada igual a la de les portes de les residències o locals.  
c. S'habilitaran passos per a vianants que hauran de:  

• Estar totalment delimitats.  

• No tenir discontinuïtats (obstacles, forats al terra, elements sortints, etc.)  

• Ser d'una amplada mínima d'1 m.  
d. Quan es realitzin treballs de màquines o vehicles sobre el ferm de la calçada 

(compactadores, extenedores, etc.) s'haurà d'haver delimitat anteriorment el pas dels 
vianants i delimitat el perímetre de treball de les màquines.  

e. Durant el treball de les màquines hi haurà una persona al seu costat encarregada 
d'assegurar que cap vianant o treballador aliè a l'operació es trobi en el radi d'acció de  

les mateixes.  

 

III. General.  

a. A l'obra hi haurà com a mínim un cartell amb indicació mínima del nom i telèfon del  

centre de treball.  

b. La senyalització de l'obra estarà il—luminada en hores nocturnes.  
c. A l'obra es tindrà, degudament apilat, només el material estrictament necessari. Els 

materials de desguàs es retiraran de l'obra a la major brevetat.  
d. Les sèquies estaran en tot moment degudament protegides.  
e. La senyalització es farà mitjançant:  

• Avisos al públic col—locats perfectament verticals i en consonància amb el 
missatge.  
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• Banda d'acotament destinada al tancament i limitació de les sèquies, així 
com a la seva delimitació i indicació de passos de vianants i vehicles.  

• Pals suport per a banda d'acotament, perfil cilíndric i buit de plàstic rígid, 
color butà, de 100 cm. de longitud, amb un forat en la part superior del pal 
per rebre la banda d'acotament.  

• Adhesius reflectants destinats a la senyalitzacions de tanques d'acotament, 
pannells d'aballissament, maquinària pesant, etc.  

• Tanca plàstica tipus masnet de color taronja, per al tancament i limitació 
dels passos de vianants i de vehicles, sèquies, i com a tancament en llocs 
poc conflictius.  

Tots els desviaments, itineraris alternatius, estrenyiments de la calçada, etc., que es puguin 
produir durant els transcurs de l'obra, es senyalitzaran segons la Norma de Carreteres 8.3?IC 
del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 31 d'agost de 1987.  

 

1.4.6. Prevenció de riscos per utilització de maquinària i equips  

  1.4.6.1. Maquinària  

Previ a la seva entrada a l'obra s'exigirà, en el seu cas, la I.T.V. corresponent. A la resta se li  

exigirà una revisió feta per un taller autoritzat, certificant el correcte estat de seguretat de la  

màquina.  

 

En martell trencador  

• s'extremarà l'atenció al circular per terrenys irregulars o sense consistència.  
• el maquinista serà sempre una persona qualificada.  
• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 

dels llums.  

 En retroexcavadora  

• es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.  
• s'extremarà l'atenció al circular per terrenys irregulars i sense consistència.  
• es prohibeix taxativament transportar persones en la caixa.  
• el maquinista sempre serà una persona qualificada.  
• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 

dels llums.  

 En retroexcavadora mixta  

• es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.  
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• s'extremarà l'atenció al circular per terrenys irregulars i sense consistència.  

• es prohibeix taxativament transportar persones en la caixa.  

• el maquinista sempre serà una persona qualificada.  

• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 
dels llums.  

En pala carregadora  

• es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.  

• s'extremarà l'atenció al circular per terrenys irregulars i sense consistència.  

• es prohibeix taxativament transportar persones en la caixa.  

• el maquinista sempre serà una persona qualificada.  

• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 
dels llums.  

  

En motobolquet (dumper)  

• es prohibeix baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat.  

• s'extremarà l'atenció al circular per terrenys irregulars i sense consistència.  

• es prohibeix taxativament transportar persones en la caixa.  

  

En camió cisterna  

• els camions estaran en perfecte estat de manteniment.  

• l'accés i circulació interna es farà pels llocs indicats, amb menció especial al  
compliment de les Normes de Circulació i senyalització establerta.  

• la pujada i baixada de les caixes dels camions es farà mitjançant escala  
metàl·lica.  

 

 En camió de transport  

•  els camions estaran en perfecte estat de manteniment. 

• l'accés i circulació interna es farà pels llocs indicats, amb menció especial al 
compliment de les Normes de Circulació i senyalització establerta.  

• abans d'iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d'haver 
instal·lat el fre de mà, es col—locaran falques d’immobilització de les rodes.  

• la pujada i baixada de les caixes dels camions es farà mitjançant escala 
metàl—lica.  
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En camió grua  

• els camions estaran en perfecte estat de manteniment.  
• l'accés i circulació interna es farà pels llocs indicats, amb menció especial al 

compliment de les Normes de Circulació i senyalització establerta.  
• abans d'iniciar les maniobres de descàrrega del material, a més d'haver 

instal·lat el fre de mà, es col—locaran falques d’immobilització de les rodes.  
• la pujada i baixada de les caixes dels camions es farà mitjançant escala 

metàl·lica.  
• la premsa estabilitzadora es recolzarà sobre terreny estable o sobre taulons de 

9 cm. de gruix per fer?los servir com element de repartiment.  
• es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, 

en funció de la longitud en servei del braç.  
• es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la grua.  
• el ganxo portarà balda de seguretat.  
• es guardaran les distàncies de seguretat a les canalitzacions aèries i 

subterrànies dels serveis.  

 

En grua mòbil autopropulsada  

• certificat d'inspecció realitzat per una E.C.A. mitjançant un procediment que 
sigui conforme amb les normes UNE relatives a grues mòbils i que sigui, com a 
mínim, similar al protocol ECA número PG?047. Aquest procediment inclourà 
els accessoris corresponents: plomí, ganxos, manyoteres, etc.  

• Llibre historial (per a cada grua) en el que hi figurin, a més dels resultats de la 
inspecció de la E.C.A., les revisions d'acord amb l'article 103, punt 3, de la 
O.G.S.H.T.  

• Gràfic de càrregues i abast en cabina, final de carrera de l'òrgan d'aprehensió i 
indicador de l'angle de la ploma.  

• Bàscula de pesada en grues de més de 100 Tm.  
• Per a grues a partir de 60 Tm. l'exigència de bàscula queda a criteri del Cap 

d'Obra, en funció del treball a realitzar.  
• Document acreditatiu de que els conductors de les grues tenen la formació 

necessària, coneixent perfectament:  
• Les normes UNE, 58?508?78 (utilització de grues mòbils) i 001 (ademans de  

comandament normalitzats).  
• La O.G.S.H.T. en especial els capítols X (Elevació i Transport) i XIII (Protecció  

Personal).  
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• Instruccions relatives a distàncies a línies elèctriques aèries de A.T. recollides 
en el Reglament de Línies elèctriques aèries d'alta tensió.  

• Les premses estabilitzadores es recolzaran sobre terreny estable o sobre 
taulons de 9 cm. de gruix per fer-los servir com element de repartiment. 

• Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, 
en funció de la longitud en servei del braç.  

• Es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la grua.  

• No es faran servir mai pel transport de persones.  

• No es faran mai llançaments oblics  

• Quan el vent sigui superior a 80 km/h es suspendran les tasques  

• Es comprovaran periòdicament els elements d'hissat  

• El ganxo portarà balda de seguretat  

• Es guardaran les distàncies de seguretat a les canalitzacions aèries i 
subterrànies dels serveis. 

 

En formigonera elèctrica  

• el cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adequat a intempèrie i 
la seva connexió estarà perfectament protegida. No estarà premsat per la 
carcassa i tindrà la presa de terra connectada a la mateixa.  

• es connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra amb una resistència no superior, d'acord amb la sensibilitat del 
diferencial, al que garanteixi una tensió màxima de 24 v.  

• la neteja de les pales de mesclat es farà amb la màquina aturada.  
  

En bomba de formigó  

• el maquinista serà sempre una persona qualificada  

• es faran servir senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon 
funcionament dels llums vibradors elèctrics  

• es connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra amb una resistència no superior, d'acord amb la sensibilitat del 
diferencial, al que garanteixi una tensió màxima de 24 v. vibradors pneumàtics  

• es revisaran diàriament les mànegues i elements de subjecció en extenedora 
no hi podrà romandre cap altre persona que no sigui el conductor  

• les vores de l'extenedora estaran senyalitzades per bandes negres i grogues  

• es prohibirà l'accés al regle vibrant d'operaris durant l'estesa en extenedora 
d'aglomerat  

• no hi podrà romandre cap altre persona que no sigui el conductor  
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• les vores de l'extenedora estaran senyalitzades per bandes negres i grogues  

• les prohibirà l'accés al regle vibrant d'operaris durant l'estesa en compactadora 
de pneumàtics  

• la màquina ha d'estar en perfecte estat de funcionament  

• l'accés i circulació interna es farà pels llocs indicats, amb menció especial al 
compliment de les Normes de Circulació i la senyalització establerta.  

• abans de començar a treballar es comprovarà l'estat i la pressió dels 
pneumàtics  

• està prohibit fumar al carregar combustible i al comprovar el nivell de la bateria  

• la pujada i baixada de les caixes de la màquina es farà mitjançant escala 
metàl·lica.  

• es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la màquina  

• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 
dels llums.  

 

 En corrons vibrants autopropulsats  

• la màquina ha d'estar en perfecte estat de funcionament  

• l'accés i circulació interna es farà pels llocs indicats, amb menció especial al 
compliment  

• les Normes de Circulació i la senyalització establerta.  

• la pujada i baixada de les caixes de la màquina es farà mitjançant escala 
metàl·lica. 

• es prohibeix taxativament transportar persones en la màquina  

• es prohibeix romandre o realitzar treballs dins del radi d'acció de la màquina  

• s'utilitzaran senyals acústics de marxa enrera i es vigilarà el bon funcionament 
dels llums.  

 

En grups electrògens  

• el transport en suspensió es farà mitjançant la subjecció per ganxos en quatre 
punts  

• al repostar combustible el vehicle estarà aturat i amb les claus de contacte 
enretirades.  

• les carcasses protectores estaran tancades  

• les connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra amb una resistència no superior, d'acord amb la sensibilitat del 
diferencial, al que garanteixi una tensió màxima de 24 v. en compressors  



!"#$%&'%()%(*+,,#"-(,-(+.'%"/%&&+0(1234556(-(7,'"#.(*+'$-.8-.'(9.-("#'#.)-:(((((((((((((
7..%;%/(<%=9"%'-'(+(<-,9'(
!
!

"#"!
 

• el transport en suspensió es farà mitjançant la subjecció per ganxos en quatre 
punts  

• el compressor quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en posició 
horitzontal.  

• les carcasses protectores estaran tancades  

• les operacions d'avituallament de combustible es faran amb el motor aturat  

• les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions, rebutjant?se les que 
s'observin deteriorades o esquerdades.  

• els mecanismes de connexió estaran rebuts mitjançant raports de pressió.  

 

En martells pneumàtics  

• es revisaran diàriament totes les mànegues i elements de subjecció.  

 

En verduc per a fusta  

• el dispositiu de posada en marxa a d'estar a l'abast de l'operari, però de 
manera que sigui impossible accionar-lo de manera accidental.  

•  la fulla de la serra serà d'excelent qualitat, i es col·locarà ben ajustada i fixada 
perquè no es descentri ni mogui durant la feina.  

• la fulla es protegirà per sota lateralment, amb dues mampares desmuntables. 
Sobre la taula es protegirà la part posterior amb un ganivet divisor i la part 
anterior amb un cobertor regulable.  

 

En equip de soldadura elèctrica  

• es connectaran al quadre de connexions amb interruptor diferencial de 300 mA 
i presa de terra amb una resistència no superior, d'acord amb la sensibilitat del 
diferencial, al que garanteixi una tensió màxima de 24 v.  

• l'operari farà servir ulleres de protecció, davantal de cuiro, manguets i polaines.  

• el cable d'alimentació elèctrica tindrà el grau d'aïllament adequat a intempèrie i 
el seu connexionat a bornes mitjançant clavilles.  

 

En equip d'oxitall  

• es farà servir sempre amb vàlvules antiretrocés  

• l'operari farà servir ulleres de protecció, davantal de cuiro, manguets i polaines.  

• les vàlvules de l'ampolla estaran protegides amb el seu corresponent caputxó  

• no es barrejaran ampolles de diferents gasos  
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• es controlarà l'estat de les mànegues per prevenir la fuita de gasosen pistola 
fixaclaus  

• el personal serà especialista  

• farà servir a més de l'equip bàsic, protectors auditius i ulleres anti-impactes. 

 

1.4.6.2. Equips auxiliars  

  

Escales de mà  

• no es podran salvar alçades superiors als 6 m. Es faran servir per a aquestes 
alçades escales telescòpiques  

• a l'extrem inferior portaran capçals antilliscants  

• sobrepassaran en 0,90 m. l'alçada a salvar, quedant lligades en el seu extrem 
superior a l'estructura a la que donen accés.  

• s’instal·laran de manera que el punt de recolzament inferior estigui a una 
distància de la projecció vertical del superior 1/4 de la longitud del travesser 
entre punts de recolzament  

• l'accés dels operaris es farà d'un en un, i frontalment. No es podran transportar 
pesos superiors a 25 kg.  

• seran preferiblement metàl—liques. En el cas de ser de fusta, tindran els 
travessers d'una sola peça, sense nusos o defectes. Els esglaons estaran units 
i no clavats i només poden estar pintades en laca transparent.  
  

En cables, cadenes, ganxos i aparells d'hissat  

• es faran servir únicament elements de resistència adequada  

• no es faran servir els elements de manutenció fent?los formar angles aguts o 
arestes vives. En aquest sentit convé:  

• protegir les arestes amb draps, sacs o preferiblement amb esquadres 
deprotecció  

• equipar amb guardacaps els anells terminals dels cables  

• no fer servir cables o cadenes nuades  

• a la càrrega a hissar s'escolliran els punts de fixació que no permetin el 
lliscament dels ganxos, procurant que aquests punts es trobin convenientment 
disposats en relació al centre de gravetat de la càrrega.  

• la càrrega romandrà en equilibri estable fent servir, si és precís, un pòrtic per 
equilibrar les forces als ganxos.  

• es faran servir amb detall les següents mesures:  
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• quan s'hagi de moure un ganxo s'afluixarà suficientment per poder desplaçar-la  
• no es desplaçarà un ganxo situant?se sota de la càrrega  
• no s'hissaran les càrregues de forma brusca en cubilot  
• S'adaptarà la càrrega màxima que pugui hissar la grua i es revisarà 

periòdicament la zona d'amarrament i la boca de sortida del formigó, per 
garantir el seu hermetisme durant el transport  
 

1.5. ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT  
  
1.5.1. Pla de Seguretat i Salut en el Treball  
  
En aplicació al Estudi de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inici de l’obra, 
desenvoluparà un Plan de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudien, desenvolupen i 
complimenten les previsions contingudes en aquest Estudi.  
El Plan de Seguretat i Salut serà aprovat, avanç del inici de l’obra per el Coordinador en 
matèria de Seguretat i Salut. Durant el procés d’execució de l’obra, el Plan de Seguretat podrà 
ser variat en funció de possibles incidències, però sempre serà necesaria l’aprovació expressa 
del Coordinador.  
  
1.5.1.1. Llibre d’incidències  
  
En cada centre de treball existirà, amb fins de control i seguiment del Plan de Seguretat i  
Salut, un Llibre d’incidències, que tindrà fulles duplicades.  
Deurà mantenirse sempre a l’obra i en poder del coordinador. Tindran accés al Llibre, La 
Direcció Facultativa, los contractistes i subcontractistes, les treballadors autònoms, les 
representant del treballadors i les tècnics especialitzats de les Administracions Públiques 
competents en esta matèria, els cuals podran fer anotacions en el llibre.  
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador estarà obligat a remitir en el 
plazo de 24 hores una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en que 
se realitza l’obra. Igualment notificarà la anotació al contractista i a les representants del 
treballadors.  
  
1.5.1.2. Paralització dels treballs  
 
Quan el coordinador i durant la execució de l’obra, observés incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància de tal incompliment en el llibre 
d’incidències, quedant facultat per, en circumstancies de risc greu e imminent per la seguretat i 
salut de los treballadors, disposar la paralització de feines, o en el seu cas de tota l’obra. onarà 
conta d’aquest fet als efectes oportuns, a l’Inspecciono de Treball i Seguretat Social. 
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 1.5.1.3 Metodologia del Coordinador  
 
Correspon al coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, totes les accions  
referents a esta matèria, podent tenir, sota la seva responsabilitat, les ajudants que s’estimi  
necessaris. El seu treball comença avanç de l’inici dels treballs i es resumeix en les següents  
accions.  
  
Abans del començament de l’obra:  

• Acceptar la designació, notificar al Colegi Professional i sol—licitar el Llibre 
d’Incidències  

• Analitzar el projecte d’execució y el Estudi de Seguretat i Salut  
• Obtenir el Plan de Seguretat  
• Analitzar el Plan de Seguretat per su aprovació  
• Comunicar al seu Col·legi Professional la aprovació del Plan.  

  

Durant l’execució de l’obra:  

• Reunir als diferents intervinents per coordinar les tarees  
• Informar de l’existència del Llibre d?incidencies, su utilització i la forma d’accés al 

mateix 

Realitzar visites periòdiques (setmanals) per:  

a. Adaptar les activitats simultànies i successives al desenvolupament de les  

treballs.  

b. Assistir a les reunions d’obra con la Direcció Facultativa i el Jefe d’obra.  
c. Recordar als contractistes su obligació de complir i fer complir sus PSS.  
d. Comprovar l’aplicació de la LPRL descrits al Art. 10 del R.D. 1627/97.  
e. Comprovar que se cumplen els punts del Annexa IV del R.D. 1627/97.  
f. En cas de risc greu, anotació en el Llibre d’Órdenes i procediment consiguent  

segon Art. 13.4 de R.D. 1627/97.  

g. En cas de nous contractistes, aprovació dels seus plans en el moment de la  

seva incorporació, anotació en el llibre d’incidències i procediment següent 
segon Art.13.4 de R.D. 1627/97.  

h. En el cas de modificació dels plans existents, aprovació de les modificacions,  

Informe a l’Administració, anotació en el Llibre d’incidències i procediment 
següent segon Art. 13.4 del R.D. 1627/97.  
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Comprovar:  

• Limitació d’entrada a l’obra.  
• Formació dels treballadors.  
• Exposició telèfons de socorro.  

  

1.5.1.4 Segures de responsabilitat civil i tot risc en obra  

  

Serà preceptivo en l’obra, que els tècnics responsables disposin de cobertura en 
matèria de responsabilitat civil professional, tanmateix, el contractista dispondrá de 
cobertura de responsabilitat civil en el exercici de su activitat industrial, cobrint el risc 
inherent a su activitat com constructor per les danys a tercers del que pugui resultar 
responsabilitat civil extracontractual al seu càrrec, per fets nascuts de culpa o 
negligència, imputables al mateix.  

El contractista esta obligat a la contestació de un segur, en la modalitat de tot risc a la 
construcci durant el plaç d’execució de l’obra con ampliació a un plaç de manteniment 
d’un any, contat a partir de la data de terminació definitiva de l’obra.  

  

1.5.2. Formació  

Tot el personal haurà de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 
dels riscos que aquests els puguin ocasionar, junt amb les mesures de seguretat que s'han de 
fer servir.  

Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets de salvament i primers auxilis de 
manera que tots els talls disposin d'algun socorrista.  

 

1.5.3. Medicina i primers auxilis  

  1.5.3.1. Farmacioles  

Es disposarà de farmacioles que continguin el material especificat a l'Ordenança  
General de Seguretat i Salut al treball. Aquestes es col—locaran en funció de la 
planificació dels treballs a realitzar.  

Les guardioles es revisaran periòdicament i es reposarà immediatament el material 
gastat. 

Hi haurà un manual de primers auxilis en cadascuna de les farmacioles, que estaran 
sota la responsabilitat de la persona més idònia.  
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1.5.3.2. Assistència als accidentats  

S'haurà d'informar a l'obra dels emplaçaments dels diferents Centres Mèdics (serveis 
propis, Mútues Patronals, ambulatoris, etc.) on es poden traslladar als accidentats per 
als seu tractament ràpid i efectiu.  

Es disposarà en el Taulell de Seguretat i Salut de l'obra, i en un lloc visible, una llista 
dels centres  

assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per poder garantir un ràpid 
transports dels possibles accidentats als centres d'assistència.  

S'elaborarà, a la major brevetat possible, un informe tècnic de l'accident per evitar les 
situacions anàlogues i impedir que es tornin a repetir.  

  
1.5.3.3. Reconeixement mèdic  

  
Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball. Aquest reconeixement es repetirà anualment.  

   
1.5.4. Posada en pràctica  

Al començar una obra es donarà al personal l'equip bàsic de seguretat: casc, granota de treball,  

guants i botes de classe III, a més de botes d'aigua i impermeable. També se'ls formarà en els  

mètodes de treball i en les proteccions que han d'utilitzar. Es portarà control del material lliurat,  

amb la fitxa tipus de l'adjudicatari.   

Es col·locarà l'adequada senyalització de riscos en obra. Les senyals s'agruparan en taulells i 
es distribuiran estratègicament per l'obra.  

Es compliran les normes prioritàries de seguretat, respecte a proteccions perimetrals, forats  

horitzontals, treballs en sèquies, baldes de seguretat en ganxos, elements d'hissat, etc.  

Les zones de treball es mantindran netes i lliures d'entrebancs. Es delimitaran els 
amuntegaments, les zones de trànsit de vehicles, etc.  

Es delimitaran les zones de sèquies, etc.  

La senyalització dels avisos al públic serà clara i suficient, col—locant els cartells sobre el 
taulell i en les zones de l'obra que per la seva situació perimetral en permetin informar 
preventivament.  

La senyalització d'obra que afecti al trànsit rodat s'ajustarà a la Norma de Carreteres 8.3.IC.  
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S'establiran separacions físiques adequades, passos segurs i distàncies de seguretat en les 
zones d'influència de la maquinària.  

La instal·lació elèctrica es protegirà mitjançant diferencials i posada a terra.  

Tota la maquinària elèctrica disposarà de conducte de posada a terra, connectada a carcassa. 

 

1.5.5. Seguiment i control  

1.5.5.1. Seguiment  

Es faran reunions periòdiques del Comitè de Seguretat i Salut a les que es tindran en compte 
els següents punts:  

1. Instal·lacions mèdiques  

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà el material gastat.  

2. Proteccions personals  

Es comprovarà l'existència, ús i estat de les proteccions personals les quals 
tindran fixades un període de vida útil, rebutjant?se al seu fi.  

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid 
d'una determinada peça, es reposarà aquesta, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament.  

El lliurament de les prendes de protecció personal es controlarà amb unes 
fitxes personals de lliurament de material, controlant a la vegada les 
reposicions efectuades.  

  3. Proteccions col·lectives  

A l'igual que les proteccions personals, quan per les circumstàncies de la feina es 
produeixi un deteriorament més ràpid d'un determinat equip, es reposarà aquest, 
independentment de la durada prevista.  

  4. Instal·lacions del personal  

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
disposició necessària.  

  5. Investigació d’accidents  

Es realitzarà la investigació de l'accident en el lloc del mateix amb l'interessat i 
testimonis. S'estudiarà a fons l'informe tècnic prenent les mesures oportunes per que 
no es torni a repetir.  
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1.5.5.2. Control  

Es realitzarà un seguiment d'aquest estudi de Seguretat i Salut mensualment. S'analitzaran 
totes les necessitats i propostes indicades en el punt anterior. En el cas que sorgeixin 
modificacions o es puguin preveure noves necessitats, es podràactualitzar aquest Estudi.  

El control el farà el President del Comitè de Seguretat i Salut.   
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El present annex pretès definir totes les característiques dels terrenys que cal expropiar per tal 
de poder executar les obres del “Projecte de millora de la intersecció LV-5223 a Altron 
mitjançant una rotonda”. 
 
El present projecte afecta a moltes poques parcel·les ja que el sòl ocupat és de domini públic.  
 
Tota la informació obtinguda s’ha tret a partir de les dades proporcionades per l’ajuntament 
d’Altron. 
 
S’adjunta en l’esmentat annex, un llistat procedent del llibre de cèdules de propietat del 
cadastre, en el qual s’hi inclou la informació següent: 
 

• Referència cadastral de la parcel·la 
• Superfície de la parcel·la afectada. 
• Qualificació urbanística del sòl.  

 
 
  

Qualificació 
urbanística 

del sòl 

 
Referència cadastral de 

la  parcel·la 

 

Superfície 
de la 

parcel·la 

 

Superfície 
temporalment 

afectada 

 

Superfície 
permanentment 

afectada 

 

Superfície 
TOTAL 

afectada 

A Edificable 25:261:0:0:5:129:2 710 m2 0 m2 128m2 128 m2 
B Edificable 25:261:0:0:5:130:2 397 m2 0 m2 182 m2 182 m2

C Edificable 25:261:0:0:6:122:2 328 m2     0 m2 2 m2 2 m2

D Edificable 25:261:0:0:6:546:6 744 m2 0 m2 211 m2 211 m2

E Edificable 25:261:0:0:6:76:2 1562 m2 680 m2 52m2 732 m2

 
 

 
En el plànol núm. 13 d’expropiació, s’ha identificat la superfícies a expropiar. 
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1.- CRITERIS ADOPTATS  

1.1.- LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 

Atès el que disposa la vigent llei de carreteres i consultant el pla general, en el cas de terreny 
urbanitzable, la línia d’expropiació es delimita a zero metres, però en el cas de terreny rústic, la 
línia d’expropiació està situada a 3 metres de les vores de l’aresta exterior d’explanació, cap de 
desmunt o peu de terraplè, mesurada de forma horitzontal i perpendicular a l’eix de la via. 

 
1.2.-  JUSTIFICACIÓ DE LES OCUPACIONS TEMPORALS 

Les ocupacions temporals venen motivades per la necessitat de disposar de terrenys que 
permetin disposar d’una zona determinada on poder emmagatzemar el material necessari i 
maquinària. 

 
1.3.-  DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 

Els terrenys objecte d’expropiació o d’ocupació temporal, pertanyen al  terme municipal 
d’Altron, mentre que la gran part dels terrenys de domini públic pertanyen a la diputació de 
Lleida. 

Respecte a la naturalesa dels mateixos, la totalitat dels terrenys afectats estan qualificats com 
a SÒL URBANITZABLE. 
 

2.-   VALORACIÓ 

2.1.-  TERRENYS 

Els criteris seguits per valorar els terrenys afectats són múltiples: 

- Qualificació urbanística. 

- Qualificació cadastral. 

- Aprofitament actual del sòl i rendiments esperats. 

- Valoracions de terrenys propers, de característiques anàlogues. 

- Transaccions i expropiacions efectuades recentment a la zona. 

 

Atenent les consideracions apuntades, poden establir-se uns preus base de referència per 
cada tipus de sòl. El preu mig de referència per a expropiacions a sòl urbanitzable es de 6,00 
€/m2, i el preu de terreny de domini públic és de 0 €/m2. S’inclou a continuació una taula en la 
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que es recullen les superfícies d’expropiacions i ocupacions temporals a la zona afectada, així 
com el seu valor. 

 

Expropiacions 
Tipus de sòl Preu (€/m2) Superfície (m2) Valoració (€) 

 
Urbanitzable 

Domini Públic 0 1851 0 
Expropiacions permanents 6 54   324 
Ocupació temporal 6 680 3840 

 

 

2.2.-  RESUM VALORACIÓ 

Així, la valoració total de les expropiacions de terrenys i ocupacions temporals als termes 
municipals de Tiana i Montgat és de 4.164 € (QUATRE MIL CENT SEIXANTA-QUATRE euros). 
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ANNEX Nº 12 

SERVEIS AFECTATS!

! 
El present annex té com a objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions de serveis afectats per  les obres definides en el “Projecte millora 
de la intersecció LV-5223 a Altron mitjançant una rotonda”.     
  
Les xarxes existents de les rodalies a la zona del present projecte i que afecten al mateix són:  
  
.  Clavagueram (Ajuntaments d’Altron)  
.  Enllumenat públic (Ajuntaments d’Altron)  
 
La xarxa elèctrica aèria i d’abastament d’aigua no es troben afectades en la millora de la zona. 
  
En qualsevol cas, abans de  l’inici de  les obres, el Contractista, d’acord amb el Plec de 
Condicions, està obligat a  la  localització dels serveis existents, amb  la  realització de  les 
cotes i replantejos necessaris.  
  
Tots els trams i xarxes afectats estan assenyalats en el plànol de serveis afectats número 13. 
 
 
CLAVEGUERAM  
  
En el document núm. 2: plànols 14, s’inclouen unes plantes amb les actuacions referents a la 
reposició del clavegueram de la rotonda. En aquestes plantes, es diferencien la situació actual 
de la reposició que es porta a terme. 
  
La rasa tindrà unes dimensions de 0,6 m d’amplada a la base inferior i 1,90 m d’alçada. A una 
profunditat de 1,75m s’incorporarà un tub de formigó de 400 mm de diàmetre interior, aquest 
anirà recolzat sobre una capa de 150 mm de formigó HM.20/P/20/I.  
  
El rebliment de la resta de la rasa, fins el gruix que li correspongui del paviment exterior, es 
durà a terme mitjançant tongades de 20 cm. com a màxim de terres adequades, amb un grau 
de compactació del 95% del proctor modificar en tota la seva profunditat longitudinal.  
  
La valoració econòmica de la reposició del sanejament calculada amb el programa TCQ està 
estimada en uns 6.219,36 euros. Aquesta valoració d’obra civil, forma part del pressupost 
general de l’obra.  
 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC 
  
La intersecció actualment està il·luminada per una sèrie de columnes  situades en els accessos 
a la intersecció  
  
La reposició del enllumenat públic consistirà en la col·locació de set noves columnes de 8 
metres d’alçada d’alçada repartides pels carrers d’accés a la rotonda i una nova columna de 12  
metres d’alçada amb sis focus, en el centre de la rotonda.  
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. Rasa de pas fora de la calçada:  
  
La rasa tindrà unes dimensions de 0,4 x 1,00 m A una profunditat de 0,95m s’incorporaran dos 
tubs de polietilè corrugat de doble capa de 90 mm de diàmetre exterior. Aquests aniran 
reposats sobre una capa de 0,05 m de sorra fina.  
  
El rebliment de la resta de la rasa, fins el gruix que li correspongui del paviment exterior, es 
durà a terme mitjançant tongades de 20 cm, com a màxim de terres seleccionades, amb un 
grau de compactació del 95% del proctor modificar en tota la seva profunditat longitudinal.  
  
. Rasa de pas sota la calçada:  
  
La rasa tindrà unes dimensions de 0,6 x 1,00m. A una profunditat de 0,85 m s'incorporaran dos 
tubs de polietilè corrugat de doble capa de 90 mm de diàmetre exterior. Els 0,3 m de la base, 
que recobreixen els tubs, aniran  reblerts de formigó HM.15.  
  
El rebliment de la resta de la rasa, fins el gruix que li correspongui del paviment exterior, es 
durà a terme mitjançant tongades de 20 cm. com a màxim de terres seleccionades, amb un 
grau de compactació del 95% del proctor modificar en tota la seva profunditat longitudinal.  
  
S’estima un pressupost de 12.640,82 euros. Aquesta valoració econòmica d’obra civil forma 
part del pressupost general de l’obra que s’ha obtingut amb el programa TCQ. 
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ANNEX Nº 13 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 
  
Aplicant els preus unitaris que figuren en el quadre de preus als amidaments del projecte, i 
tenint en compte  les  partides  alçades,  s’obtenen  el  següent  Pressupost  d’Execució 
Material:  
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL..............................................  282.057,56 EUROS  
  
Afegint al pressupost anterior els percentatges corresponents al Benefici  Industrial (6%), Costs 
Generals (13%) i l’Import sobre el Valor Afegit (IVA), s’obté el següent Pressupost d’Execució 
per Contracta, inclòs el IVA:  
  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA..................................  389.352,25 EUROS  
  
A  efectes  del  coneixement  de  l’administració,  s’ha  afegit  a  l’import  anterior  els  valors 
corresponents els costs d’expropiació, amb el qual resulta:  
  
COST DE LES EXPROPIACIONS................................................................. 4.164 EUROS  
  
PRESSUPOST CONEIXEMENT ADMINISTRACIÓ................................ 393.516,25 EUROS  
  
 
El Pressupost pel Coneixement de l’Administració ascendent a la quantitat de:  
 
TRES-CENTS NORANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Barcelona, juliol de 2011  
  

L’autor del projecte,  
  

Olga Parera Ferrer 
  

Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 


