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1 Objecte del Projecte 

L’objecte del present Projecte és la construcció d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre un 

dels principals punts de visita de la zona, la bassa de les Olles, i una de les principals 

poblacions, Deltebre. 

El Projecte de creació d’aquest itinerari eminentment turístic està concebut per dotar la zona 

del Delta de l’Ebre d’unes infraestructures més segures i més adaptades a les necessitats de la 

mobilitat ciclista. 

Actualment existeixen un seguit d’itineraris en bicicleta que discorren per camins i carreteres 

existents, connectant punts d’interès i nuclis poblacionals i de turisme. No obstant això, la 

bicicleta es veu obligada a compartir traçat amb els vehicles motoritzats, cosa que dificulta 

l’excursió recreativa (sobretot per al col·lectiu familiar). En una zona tan plana com el Delta i on 

la mobilitat registra poca activitat els conductors agafen sovint velocitats perilloses per als 

ciclistes, molts dels quals acaben desistint d’escollir la bici com a mode de transport i de visita. 

Amb aquest Projecte es pretenen millorar les condicions en què desenvolupar la pràctica 

ciclista al Delta de l’Ebre per potenciar aquesta mobilitat sostenible en un espai on resulta 

especialment assequible anar amb bici i on la natura té un paper tan important i destacat. 

Concretament el present Projecte comunica Deltebre, la població amb més habitants del Delta, 

amb la bassa de les Olles, un paratge singular i indret habitual de visita a la badia del Fangar. 

2 Antecedents 

El Delta de l’Ebre s’inscriu dins al divisió territorial de les Terres de l’Ebre, per les quals s’ha 

redactat un Pla Territorial Parcial (PTP de maig de 2001) amb l’objectiu d’assegurar el 

desenvolupament sostenible i en harmonia amb el medi ambient de les comarques del Baix 

Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta. 

El PTP desenvolupa, pel seu àmbit d’aplicació, les determinacions del Pla Territorial General de 

Catalunya en el qual es defineixen els objectius d’un desenvolupament equilibrat. Respecte als 

elements principals d’aquest model territorial, entre d’altres, consta la creació de cohesió 

interna de les Terres de l’Ebre, un increment dels lligams entre les comarques, la reversió de la 

tendència global a l’estancament demogràfic, el creixement distribuït a tota la regió i el reforç de 

les comunicacions internes i la millora de la connexió amb les regions veïnes i la regió 

metropolitana, atenent a les perspectives del corredor ferroviari del Mediterrani. 

El PTP de les Terres de l’Ebre també fa propostes per al desenvolupament de la bicicleta al 

seu àmbit d’aplicació: 

 La integració dels criteris de disseny apropiats per a respectar i afavorir l’ús de la 

bicicleta, el trànsit dels vianants, les potencialitats turístiques o d’oci i una adequada 

accessibilitat territorial. 

 La recomanació del disseny i de la progressiva implantació d’una xarxa de vies de 

comunicació per a la mobilitat no motoritzada (d’ús ciclista, eqüestre o vianant) 

totalment segregada de les vies per a vehicles a motor, que comuniqui els diferents 

nuclis habitats i els diferents pols d’interès, i que es planifiqui a escala comarcal i 

regional.  

 Els itineraris susceptibles d’integrar-se en una xarxa d’itineraris senderistes d’alta 

qualitat, s’han de vincular a l’especial atenció de les possibles transformacions que 

puguin produir-se a l’entorn d’aquests i han de convertir-se en una base d’ordenació. 
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 El desenvolupament d’una xarxa de bicicletes, en especial en les àrees més planes del 

territori, és un objectiu coherent amb les propostes d’aquest Pla Territorial. 

En aquest mateix sentit, el Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre (juny 2003) proposa 

una sèrie de mesures i de propostes per assolir els objectius de millorar la xarxa de transport 

per a la mobilitat a les Terres de l’Ebre, i en quant a la bicicleta interurbana: 

 Crear una xarxa interurbana de carrils bici. La bicicleta és un mode de transport eficient 

per a desplaçaments de curta distància, en relacions urbanes i interurbanes i per a 

determinats col·lectius, sempre i quan es disposi d’unes condicions orogràfiques 

favorables (pendents màxims del 5%) com els municipis de les comarques del Baix 

Ebre i el Montsià. Especialment a la zona del Delta de l’Ebre la bicicleta ha estat un 

mode de transport tradicional per desplaçar-s’hi en la mobilitat quotidiana i en el 

turisme. Es busca, d’aquesta manera: 

o Fomentar una mobilitat més sostenible, augmentant la quota modal de la 

bicicleta. 

o Garantir uns desplaçaments segurs en bicicleta en àmbits interurbans 

connectant xarxes de carrils bici existents. 

o Millorar l’accessibilitat en bicicleta a zones d’interès turístic. 

La mobilitat amb bicicleta a Catalunya és tractada i potenciada pel Pla Estratègic de la 

Bicicleta, l’objectiu principal del qual és potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de 

transport arreu del país. Es recullen diferents accions a dur a terme per promoure la mobilitat 

ciclista, detallant-ne els agents implicats l’organisme responsable, els indicadors de seguiment i 

el cost total de l’acció. 

2.1 Condicionants 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha promogut l’establiment d’uns itineraris amb bicicleta pel 

Delta de l’Ebre amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes mitjançant el disseny d’una 

xarxa viària que segregui, en la mesura del possible, el trànsit de bicicletes del motoritzat. 

També es pretén potenciar el turisme ludicoesportiu fent possible que aquest públic pugui 

desplaçar-se des de tots els pobles del Delta fins als llocs d’interès a través d’unes vies 

específiques connectades dintre d’un disseny general i que eviti duplicats. Aquest és l’objectiu 

principal del Projecte bàsic Xarxa de “Carril bici” al Parc Natural del Delta de l’Ebre. S’ha creat, 

així, una xarxa d’itineraris d’uns 220 km cobrint el global del territori del Delta (Figura 2.1). A 

l’actualitat només hi ha set itineraris configurats. 

Un altre factor influent en el projecte actual es el projecte de creació d’un Anell Viari del Delta 

de l’Ebre. Aquest ha d’unir les poblacions de l’Aldea, Camarles, Deltebre (tots tres a la comarca 

del Baix Ebre), Sant Jaume d’Enveja, el Poble Nou del Delta, Sant Carles de la Ràpita i 

Amposta (aquests darrera al Montsià) recorrent una distància total de 48,9 km millorant 

substancialment la comunicació al Delta. Paral·lelament a aquest Anell Viari es preveu la 

construcció d’un Anell Ciclista sensiblement paral·lel per promoure l’activitat turística d’aquesta 

zona de Catalunya. 

Dins del que és la millora de mobilitat general al Delta s’ha de comentar també la recent 

construcció del pont de Lo Passador, que uneix Deltebre i Sant Jaume d’Enveja. Una de les 

particularitats del pont és que la seva plataforma està dividida en dues parts diferenciades. 

D’una banda, en un costat la calçada està destinada a la circulació de vehicles motoritzats. 

D’altra banda, s’habilita una àmplia vorera per al pas dels vianants i un carril bici. 

 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Memòria 7 

 

 

Fig. 2.1   Xarxa de carrils bici proposat al Projecte bàsic Xarxa de “Carril bici” al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

 

 

Fig. 2.2   Secció transversal del pont de lo Passador amb espai per a vehicles, bicicletes, vianants i descans. 

3 Estat actual 

A l’actualitat, Deltebre és la població més important del Delta de l’Ebre (la seva població 

quadruplica la de Sant Jaume d’Enveja). A ella arriben nombroses carreteres que la connecten 

amb els límits del Delta (T-340, TV-3451) i amb l’interior (TV-3454, TV -3409,TV-3401), a més 

del recent pont a Sant Jaume d’Enveja i de multitud de camins i carreteres menys rellevants 

que porten arreu del territori deltaic. 

D’altra banda, la bassa de les Olles és un punt d’interès natural molt reconegut dins el Delta de 

l’Ebre. Es troba en el seu extrem més al nord, i hi arriben poques comunicacions. Les poques 

que hi fan cap són bé carreteres de baixa capacitat i poc condicionades al trànsit de gaire 

vehicles (des de Camarles, l’Ampolla i la TV-3401) o bé són camins de terra (si s’hi arriba des 

de lo Goleró) (Figura 3.1). Segurament gràcies a aquest fet la bassa conserva encara gran part 

del seu interès natural. 

La comunicació entre els dos pols de Projecte es sustenta amb la xarxa actual de camins i 

carreteres, i no existeix cap comunicació directa entre ambdós punts ni per cotxes ni per 

bicicletes, tal i com es pot apreciar a la Figura 3.2. 
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Fig. 3.1   Arribada a la bassa de les Olles des de Camarles (esquerra i centre) i sortida des de lo Goleró en sentit la 

bassa (imatge de la dreta). 

 

 

Fig. 3.2   Xarxa de comunicacions i de reg entre Deltebre i la bassa de les Olles. 

El que sí existeixen és un seguit d’Itineraris ciclistes impulsats pel Parc Natural del Delta de 

l’Ebre i per la Generalitat. Cap d’ells uneix els punts del Projecte, si bé es poden trobar 

solapaments que arribin a cobrir el traçat: 
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Fig. 3.3   Itineraris ciclistes existents a la zona: Itinerari 3 Ecomuseu – badia del Fangar (a); Itinerari 4 l’Aldea – 

Camarles – l’Ampolla (b); Ruta bici – a peu de les Olles (c). 

No obstant, aquests itineraris estan mal condicionats per la bicicleta ja que obliguen a l’usuari 

d’aquest mitjà de transport a anar en tot moment per camins i carreteres d’ús compartit amb els 

vehicles motoritzats, sense cap tipus de separació, segregació ni pas exclusiu. Impera, per tant, 

l’establiment d’una veritable tura per ciclistes que els doni més seguretat. 

4 Justificació del Projecte 

El Delta de l’Ebre és un indret únic a Catalunya amb la seva varietat d’espais i d’espècies 

naturals. Les condicions climàtiques que es presenten, unit a fenòmens locals relacionats amb 

el conreu de l’arròs, fa que moltes aus tinguin en el Delta de l’Ebre un destí de migració per 

hivernar, per passar estius més calorosos, per nidificar aprofitant el cicle arrosser. Els diferents 

hàbitats presents en aquest paratge natural (de ribera, les llacunes, les badies del Fangar i dels 

Alfacs...) fan que el Delta sigui un destí turístic singular. 

Un altre factor molt important és l’orografia plana del Delta. Els desnivells en aquesta zona 

creada a partir de l’aportació de sediments del riu Ebre són pràcticament nuls, la qual cosa fa 

que sigui un indret agradable de visitar, sobretot per a col·lectius com les famílies. 

D’altra banda, la mobilitat amb bicicleta està en augment a Catalunya. Segons dades de 

l’Enquesta de mobilitat Quotidiana (EMQ 2006) s’ha registrat recentment un augment del 5 % 

de la mobilitat en aquest mitjà de transport, i, a més, les Terres de l’Ebre (i en particular la 

comarca del Baix Ebre) registren un nivell d’ús de la bicicleta major a la mitjana de Catalunya. 

D’aquesta manera, les característiques particulars del Delta de l’Ebre fan de la bicicleta un mitjà 

ideal per desplaçar-se pels diferents paratges, fet que es corrobora amb les dades 

estadístiques. Les distàncies, a més, no són particularment elevades entre municipis i llocs 

d’interès, i la presència de locals de lloguer de bicicletes es repeteix pertot arreu. Tot plegat fa 

que el Delta de l’Ebre sigui un espai especialment indicat per a desplaçar-se amb bicicleta, 

respectant i gaudint de la natura que l’envolta.  

Ateses aquestes circumstàncies, el Projecte bàsic Xarxa de “Carril bici” al Parc Natural del 

Delta de l’Ebre preveu la creació d’una extensa xarxa de 220 km de carrils bici al Delta que 

millorin i augmentin la mobilitat amb aquest mitjà. No obstant, a l’actualitat tan sols es disposa 

de 13 km dedicats exclusivament a la bicicleta. 

(a) (b)

(c)
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Així doncs, els itineraris per bicicleta que ha desenvolupat la generalitat es sustenten en camins 

i carreteres ja existents per on també circulen els vehicles motoritzats. Les característiques 

planes del Delta, la visibilitat, els traçats rectes que es presenten i la relativa poca circulació fa 

que aquests camins i aquestes carreteres de segon ordre esdevinguin vies perilloses pels 

ciclistes. El diferencial de velocitat entre ambdós modes esdevé especialment perjudicial per un 

col·lectiu ja de per sí vulnerable com el ciclista. Aquest fet fa que el desenvolupament de la bici 

al Delta s’hagi estancat i que molta gent desestimi aquest mode de turisme ecològic. 

El present Projecte té com a objectiu fonamental millorar les condicions dels ciclistes al Delta 

de l’Ebre. No és sinó a través d’una actuació sobre la seguretat i el condicionament a les 

necessitats dels ciclistes que es pot potenciar aquest mode de transport sostenible i tan ben 

adaptat a les característiques i a les necessitats de l’espai en què s’emmarca.  

5 Cartografia i topografia 

Per a la realització d’aquest Projecte s’ha emprat topografia a escala 1:5.000 facilitada per 

Gestió d’Infraestructures SA (GISA) i les publicacions d’abast públic de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC). 

La topografia especialment plana del Delta de l’Ebre suposa un notable inconvenient a l’hora de 

treballar amb la topografia disponible i a l’abast públic. Es disposa tan sols de topografia a 

escala 1:5.000 de tot el Delta de l’Ebre, si bé d’indrets molt puntuals es pot trobar la 1:1.000 

(cap d’ells a la zona d’estudi). 

Davant la dificultat de disposar d’una topografia insuficient es va optar per crear unes noves 

corbes de nivell intermèdies que caracteritzessin el relleu del Delta al decímetre. A partir de la 

base topogràfica proporcionada per GISA es va emprar el programa informàtic MDT5
®
, 

assistent de l’AtuoCAD
®
, per a refer la topografia adaptant-la a les necessitats requerides amb 

el nivell de detall adequat per al traçat de la via. 

A partir d’un treball laboriós i poc eficient es van redefinir les cotes de tots els punts d’arreu de 

la zona de Projecte i així com les línies de contorn, de trencament i les illes per a triangular com 

a pas previ a l’obtenció del model digital del terreny. S’ha treballat amb aquesta topografia 

modificada més adaptada a les realitats del Delta. 

6 Geologia i geotècnia 

Per a l’elaboració de l’estudi de Geologia i geotècnia s’ha consultat un estudi que en el seu 

moment es va fer en relació a l’estudi informatiu de l’Anell Viari (Estudi geotècnic. Nou Anell 

Viari Delta de l’Ebre. Baix Ebre – Montsià, informe 6882/04/M02 del 29 de març de 2004. 

Empresa: Mediterrània de geoserveis SL). 

En aquest estudi s’analitzaven les característiques geològiques de tota la traça de tot l’Anell 

Viari menys, justament, la del tram que afecta aquest Projecte (veure Figura 6.1). Per proximitat 

s’han considerat les cales C1, C2 i C3. 
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Fig. 6.1   Àmbit de l’estudi geotècnic consultat. Situacions de les cales i dels sondejos. 

Des del punt de vista geològic, la zona d’estudi es troba al delta del riu Ebre, concretament al 

tram final de la Depressió de l’Ebre localitzada entre els contraforts de la Serralada Ibèrica i de 

les serralades Prelitoral i Litoral catalanes. Al Delta es poden distingir tres unitats fisiogràfiques 

fonamentals: la planícia deltaica, els ambients marins i els ambients fluviomarins i holomarins. 

Les característiques geològiques de la zona de Projecte són les que es mostren a la Figura 6.2. 

La superfície de l’àmbit d’estudi es troba ocupada superficialment tant per terreny vegetal com 

per reblerts d’aportament extern, ja siguin corresponents a materials granulars per a 

condicionar zones de pas o vials provisionals, o bé per acumulacions de terres heterogènies 

dipositades sobre el terreny natural. Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, 

aquests materials es classifiquen com a sòls inadequats per a terraplens. 

Sota la capa de terreny heterogeni o sòls inadequats, s’ha detectat un paquet detrític constituït 

per sorres i graves en proporcions variables, ambdues fraccions clarament heteromètriques, i 

envoltat tot per una matriu llimoargilosa de color marró vermellós, també amb continguts 

variables. Segons el  Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten uns 

requisits molt propers als que són necessaris per ser catalogats com a sòls adequats. 

Determinada la natura dels sòls investigats, els moviments de terres en general, així com les 

possibles excavacions a realitzar en l’àmbit de Projecte, no han de presentar grans dificultats 

des del punt de vista mecànic, i es pot utilitzar maquinària convencional de potència mitjana per 

excavar la majoria de les litologies estudiades. 

Per preparar el terreny per a la realització de terraplens, en primer lloc, cal retirar totalment les 

acumulacions de sòls inadequats, tals com la capa de terra vegetal i/o terreny remogut 

superficial, així com possibles acumulacions de materials d’aportament extern i/o reblerts 

antròpics que puguin localitzar-se  per la zona dels vials i que, segons els treballs realitzats, pot 

ser d’entre 0,2 fins a 1,0 m. En aquests sectors es pot considerar que  s’obtindrà directament 

una esplanada tipus E1 si es retiren en tot moment els sòls inadequats.  
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Fig. 6.2   Característiques geològiques de la zona de Projecte. 

7 Climatologia i hidrologia 

El clima de la zona és el típic del Mediterrani de tipus Litoral sud, molt influenciat per la 

presència tan propera del mar. Els hiverns al Delta són moderats amb temperatures entre 5 °C i 

15 ºC, amb una absència pràcticament total de gelades. Els estius són calorosos, amb 

temperatures entre els 20 °C i els 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana. 

La precipitació mitjana anual al Delta de l’Ebre varia entre els 550 mm i els 600 mm. 

Generalment hi ha dos períodes amb fortes pluges, el primer de setembre a novembre i el 

segon d’abril a juny, i la resta de l’any el clima és força més sec amb pocs registres de 

precipitacions, si bé s’ha observat certa variabilitat interanual que introdueix incertesa a les 

previsions teòriques. Un període subàrid es perllonga durant els mesos d’estiu com a resultat 

de la conjunció entre les altes temperatures i les baixes precipitacions 

El fenomen meteorològic més característic del Delta és el vent, que sol ser persistent i moltes 

vegades intens. El vent més freqüent és el procedent del nord (tramuntana) i del nord-oest 

(mestral). El mestral al Delta,  conegut amb el nom de “vent de dalt”, porta un baix contingut 

d’humitat i amb freqüència sobrepassa els 100 km/h, donant-se preferentment entre els mesos 

de novembre i abril. 
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7.1 Característiques hidrològiques 

La zona hidrogràfica de la pràctica totalitat de les comarques del Baix Ebre i del Montsià ve 

marcada principalment per la conca del riu Ebre en els seus marges esquerra i dret, 

respectivament, i per una petita part hidrogràfica corresponent a la marge esquerra del Sénia. 

En el sistema deltaic on es troba el traçat del Projecte cal considerar la complexa interconnexió 

de sistemes hídrics que es dóna i que determina i motiva tota la circulació d’aigües a l’àrea 

d’estudi. D’una banda, el sistema de canals i sèquies arriba,  des del subministrament principal 

a partir del Canal de l’Esquerra de l’Ebre, a tots i cadascun dels camps agrícoles d’aquesta part 

del Delta a través d’una xarxa capil·lar i completa, utilitzant-se els Drets d’Aigües governats per 

les Comunitats de Regants de l’Esquerra de l’Ebre. D’altra banda, el sistema de desguassos i 

de drenatges recullen les aigües de retorn de reg i de surgències naturals i les condueixen fins 

al mar, per gravetat en les ocasions en què les cotes ho permeten i mitjançant bombaments 

quan és necessari o es pretén. 

 

Fig. 7.1   Desguàs del Canal Nou. 

El Canal de l’Esquerra de l’Ebre té uns 50 km de longitud, porta un cabal de 22 m
3
/s i rega 

55.000 jornals d’horta i arrossar. Actualment el Canal de l’Esquerra disposa d’una concessió de 

19 m
3
/s d’aigua del riu Ebre. La Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre disposa 

actualment d’una àrea de reg de 12.691 Ha, als termes municipals de Tivenys, Tortosa, 

L’Aldea, Camarles, El Perelló i Deltebre, agrupant 4.283 comuners. 

Les llacunes són uns dels ecosistemes més característics del Delta de l’Ebre. Són basses 

litorals connectades directament amb el mar i envoltades d’arrossars, els quals condicionen les 

oscil·lacions del nivell de salinitat de la terra i, de retruc, incideix en la diversitat de vegetació, 

peixos i ocells que hi habiten. 

Al Delta hi ha dues llacunes principals, la de l’Encanyissada i la de la Tancada, per les quals es 

desenvolupa el traçat de l’Anell Viari però no el del tram del present Projecte. La Via ciclista del 

Projecte sí que passa a prop de la Bassa de les Olles, la menor del Delta amb només 54 Ha 

però l’àrea de protecció de la qual abasta 415 Ha de zona de Parc Natural. 

Comunicada amb la Badia del Fangar, entre arrossars i dunes i molt propera a la platja, la 

Bassa de les Olles és una de les zones del Delta amb més riquesa i varietat d’ambients. 

Aquesta llacuna sembla ser el resultat d’una de les desembocadures més antigues de l’Ebre; 

actualment, però, acull una important població nidificant d’aus aquàtiques i flamencs, ànecs, 

ocells blauets i xanquers. 
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Fig. 7.2   Vista aèria de la Llacuna de les Olles. 

La dinàmica hidrològica, juntament amb certs fenòmens naturals, emmarquen el Delta de l’Ebre 

en una situació atípica, ja que la salinitat dels llacs és la inversa a l’habitual. Així, les llacunes 

del Delta presenten una major salinitat durant el període hivernal, ja que a l’estiu l’aportació 

d’aigua dolça que inunda els camps rebaixa l’habitual major concentració de sals per 

l’evaporació. Aquesta salinitat inversa i el cicle de productivitat de l’arròs provoquen que els 

ritmes biològics s’alterin. En aquest sentit i per mostrar un exemple, la nidificació de molts 

ocells s’endarrereix, respecte el que correspondria a d’altres indrets de latituds similars, per 

adequar el naixement de les seves cries a l’època de més productivitat dels arrossars. El 

conreu de l’arròs esdevé el rellotge biològic que marca la pauta de les fluctuacions migratòries 

de la fauna, podent-se definir els arrossars com a aiguamolls temporals en termes ecològics. 

8 Estudi d’alternatives 

Responent a les necessitats del Delta de l’Ebre de configurar una xarxa de carrils per bicicletes 

adient a les sol·licituds que pot rebre i potenciar aquesta zona s’han proposat tres alternatives 

que cobreixen el recorregut entre la bassa de les Olles i Deltebre. Es fixen els objectius a 

satisfer i els criteris seguits per a l’avaluació multicriteri d’elecció de l’alternativa escollida. 

8.1 Objectius de la via ciclista de Projecte: definició dels criteris 

d’elecció 

Les especials característiques naturals i paisatgístiques del Delta de l’Ebre fan que en la 

solució a adoptar per la via cicloturista s’hagi de buscar al màxim el mantenir el respecte als 

espais naturals i als singulars camps d’arròs que el simbolitzen. La millor manera de complir 

aquesta especial restricció seria fer passar sempre que fos possible la via ciclista per camins ja 

existents. D’aquesta manera s’aprofitarien i es condicionarien infraestructures ja existents 

(abaratint les obres) i es s’aconseguiria malmetre el mínim les característiques naturals actuals. 

S’ha de definir també el tipus de via que es pretén instaurar. Com el nom mateix del Projecte 

indica, es busca la construcció d’una via cicloturista, és a dir, d’un carril bici adaptat a la visita 

turística de la zona, visites que poden ser usualment familiars i de públic de totes les edats. 

Una via cicloturista ha de ser molt segura per permetre el pas de ciclistes de totes les edats i 

donar-los la confiança necessària perquè no desisteixin. D’aquesta manera, amb la creació 

d’una bona i segura xarxa ciclista es podria esperar un major turisme al Delta i que aquest 

estigués més lligat al transport més sostenible, respectant més el medi i fent més suportable 

aquesta afluència de gent. 

No obstant això, una carretera per bicicletes tampoc no ha de resultar un esforç massa 

desproporcionat per als seus usuaris. Una via ciclista que uneixi dos punts amb un recorregut 
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excessivament més llarg que la carretera directa provocarà que part dels seus usuaris 

potencials desisteixin de prendre-la per agafar la carretera directa tot i el major risc pel pas de 

vehicles motoritzats. 

Finalment, com en tot Projecte constructiu i més en els temps que corren s’ha de procurar 

ajustar-se a un pressupost. 

A l’hora de triar entre les diferents opcions, el criteri a seguir ha de ser el d’escollir aquella que 

millor aconsegueixi els objectius marcats. D’aquesta manera, s’ha de crear un sistema que, 

objectivament, valori les alternatives i determini quina d’elles és la més adequada a implantar 

per obtenir els resultats definits: l’anàlisi multicriteri. Els criteris definits són: 

 Criteri de Seguretat.  Criteri Ambiental. 

 Criteri d’Itinerari turístic.  Criteri Econòmic. 

 Criteri de Condicionament de camins existents.  Criteri de Comunicació directa. 

La definició d’aquests criteris encaixa amb les definicions dels diferents tipus de vies ciclistes 

del Pla estratègic: 

 

Fig. 8.1   Modalitats de ciclistes en funció de l’ús de les vies. 

8.2 Descripció de les alternatives 

Com es pot veure a la Figura 8.2, els tres traçats comparteixen un primer tram comú entre la 

bassa de les Olles i lo Goleró obrint una traça paral·lela al camí existent per vehicles fins la 

gola de la bassa Roja i condicionant un camí existent des d’aquest punt. En aquest segon tram 

hi ha un parell de casetes-mirador (entre PK 1+500 i 1+600) amb aparcaments per a bicicletes 

que serveixen d’àrea de descans i d’observació de la natura. 

Acte seguit, passat lo Goleró (PK 1+960), emprenen traces diferents. 
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Fig. 8.2   Traçat de les alternatives proposades al Projecte. 

8.2.1 Alternativa 1 

L’Alternativa 1 és la que presenta un recorregut més directe entre la bassa de les Olles i 

Deltebre (un total de 8,425 km). 

Després de lo Goleró es dirigeix en sentit Deltebre paral·lelament al Riet de lo Goleró per trams 

adaptats exclusivament a la bicicleta (una carretera per cotxes fa el mateix recorregut de l’altra 

banda del riet). 

Arribant al desguàs de Montanyana, la traça recorre camins agrícoles poc establerts fins creuar 

amb la TV-3401. 

Creuada aquesta carretera, l’Alternativa 1 baixa directa pel camí del Riets fins a Deltebre, 

creuant la TV-3409 i passant al costat de la planta dels Arrossaires del Delta de l’Ebre. 

L’arribada a Deltebre d’aquesta opció difereix de la de les altres dues propostes. 

8.2.2 Alternativa 2 

L’Alternativa 2 és la que presenta un recorregut més llarg entre la bassa de les Olles i Deltebre 

(un total de 9,780 km). 

Partint de lo Goleró, aquesta traça ressegueix la badia del Fangar fins l’estació d’Illa de Mar, 

per després començar el descens a Deltebre pel camí de l’estació d’Illa de Mar. Tot aquest 

tram es desenvolupa per trams condicionats i adaptats a l’ús exclusiu de la bicicleta. 

Passat el camí d’Illa de Mar (PK 6+120) la proposta adopta un recorregut paral·lel i segregat a 

camins de terra i asfaltats ja existents. Així, passada la intersecció amb el camí d’Illa de Mar, es 

segueix el camí del Pregó fins la intersecció amb el camí de les Salines del Ballester. 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Bassa de les Olles

Gola de la Bassa Roja

Lo Goleró

Estació d’Illa 

de Mar

Camí del Cementiri
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S’adopta el traçat d’aquest per a baixar fins l’alçada del camí del Cementiri, el qual porta 

directament al punt final d’aquesta alternativa i de la següent. El cementiri de Deltebre és, a 

més, un dels punts de partida de l’Itinerari 3 (Ecomuseu – badia del Fangar): 

 

Fig. 8.3   Senyalització de l’Itinerari 3 a la TV-340 amb el cementiri de Deltebre, punt on comencen les alternatives 2 i 3. 

8.2.3 Alternativa 3 

L’alternativa 3, amb els seus 9,835 km de recorregut, resulta un híbrid de les anteriors 

propostes.  

A partir del creuament amb lo Goleró, l’Alternativa 2 segueix el traçat definit per l’Alternativa 1 

fins poc després del creuament amb la TV-3401, punt en què adopta i condiciona el traçat d’un 

camí existent paral·lel al Riet de Fondo i a la TV-3401 (de l’altra banda del desguàs). 

A l’alçada del PK 7+500 torna a haver-hi un creuament amb la TV-3401, i a partir d’aquest punt 

torna a resseguir el camí anterior (la seva continuació) fins arribar al camí de les Salines del 

Ballester, acabant el recorregut de la mateixa manera que l’Alternativa 2. 

8.3 Valoració de les alternatives segons l’anàlisi multicriteri 

Fixats els criteris d’elecció de la solució i definides les diferents alternatives proposades es 

procedeix a avaluar les propostes per a la tria definitiva. 

Per a cada un dels criteris definits s’ha determinat un procediment de puntuació per tal 

d’avaluar l’assoliment d’aquell objectiu. Amb les diferents puntuacions s’ha procedit a ponderar 

els diferents criteris per establir les prioritats dintre dels criteris d’elecció. Així, s’ha considerat 

que la Seguretat era el factor principal, seguit de l’Ambiental, el de creació d’un Itinerari turístic, 

l’Econòmic, el de Condicionament de camins existents i, finalment, el de Comunicació directa. 

A cada un dels criteris se’ls ha donat un cert pes per tal que la valoració total fos sobre 100 

punts. Havent avaluat els diferents criteris, segons es pot consultar a l’Annex corresponent a 

l’Estudi d’alternatives,  per les alternatives proposades s’obté la Taula 8.1. 

Aquest estudi determina que la millor opció per a desenvolupar al Projecte és l’Alternativa 2. 
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Taula 8.1   Avaluació mitjançant l’anàlisi multicriteri de les alternatives de projecte. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criteri Pes Indicador Punts Indicador Punts Indicador Punts 

Seguretat 25 0,45 11,16 1 25 0 0 

Ambiental 20 0,44 8,80 0,89 17,73 0,66 13,27 

Itinerari turístic 20 0 0 1 20 0,20 4,09 

Econòmic 20 1 20 0,34 6,94 0 0 

Condicionament 
camins existents 

10 0,20 2,00 0 0 1 10 

Comunicació 
directa 

5 1 5 0,65 3,28 0 0 

Total 100 - 46,96 - 72,96 - 27,36 

9 Descripció del traçat 

A l’hora de plantejar-se el traçat de la via proposada sorgeixen una sèrie de condicionants que 

és important tenir en compte abans de definir per on passarà i com ho farà el carril bici. 

D’una banda, i tal i com s’ha vist, per la zona de la via proposada hi ha dissenyat algun itinerari, 

cap d’ells, però, realitzant el mateix trajecte que el proposat. S’ha intentat prendre de base 

aquests itineraris ja establerts i segurament més coneguts, però adaptant-los i condicionant-los 

al pas pràcticament exclusiu de les bicicletes. S’analitzen breument els itineraris de la zona. 

D’altra banda, arreu del territori del Delta hi ha multitud de canals, séquies, desguassos i camps 

de conreu, però també hi ha moltes carreteres de diferent magnitud i molts camins de terra per 

on circulen els veïns i els pagesos de la zona, així com algun turista ocasional. Una de les 

premisses bàsiques a l’hora de decidir el traçat d’aquest Projecte va ser la de tenir en compte 

aquests camins i aquestes carreteres existents per tal d’obrir el mínim de noves vies possible. 

La construcció de camins paral·lels als ja existents, però, es considera necessària per a la 

seguretat del ciclista i per a la seva tranquil·litat. En tot cas, la qüestió és no haver d’obrir traces 

enmig de camps i que divideixin les parcel·les o espai natural. La reutilització d’aquests camins 

i carreteres existents provoca que en força ocasions no es puguin acomplir els condicionants 

de traçat proposats al Manual per al disseny de les vies ciclistes de Catalunya. Es considera 

més oportú tenir en compte el no obrir nous camins que no pas el complir estrictament les 

recomanacions del Manual, tot i que això pugui comportar, sobretot, girs més tancats (amb la 

conseqüent major reducció de velocitat puntual). 

La circulació de les bicicletes pel municipi de Deltebre queda exclosa d’aquest Projecte. El punt 

final del Projecte és, irònicament, el cementiri situat a la vora de la carretera T-340 i per on a 

efectes pràctics comença l’Itinerari 3. 

No es considera oportú entrar en més detall del recorregut per camins del que s’ha comentat 

amb l’Estudi d’alternatives i del que es comenta a l’Annex d’Estudi de traçat. Si que es 

considera necessari, no obstant, deixar constància de certs punts importants que determinen 

d’altres aspectes de la via ciclista: 

 El tram entre la bassa de les Olles i l’estació d’Illa de Mar (PK 0+000 a 4+100) 

transcorre per espai inclòs al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 

 El tram entre la gola de la bassa Roja i el camí d’Illa de Mar (PK 1+300 a 6+120) 

transcorre en la seva totalitat per camins existents condicionats al nou ús de la bici. 
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o Dins d’aquest tram, s’han de destacar dos trams en què la bicicleta ha de 

compartir calçada amb d’altres vehicles: 

 Tram lo Goleró – estació d’Illa de Mar (PK 1+960 a 4+000). La 

presència de l’estació del desguàs d’Estisora (PK 3+250) fa que es 

comparteixi pas amb els vehicles que hi hagin d’arribar, impedint el pas 

a la resta de vehicles motoritzats amb els elements de restricció 

apropiats. 

 Tram estació d’Illa de Mar – camí d’Illa de Mar (PK 4+100 a 6+120). 

S’ha estudiat aquest tram per donar pas a les parcel·les d’arròs i a 

unes finques que hi ha. 

 Es disposen diferents obres de fàbrica (passarel·les de fusta) i de drenatge transversal 

(calaixos i tubs de formigó prefabricats) per superar l’obstacle que representen els 

canals, les séquies i els desguassos. 

9.1 Característiques de traçat 

Per a definir les característiques de traçat de la via de Projecte s’han seguit les recomanacions 

del Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya de l’extint DPTOP. 

En primer lloc s’ha de definir la tipologia de via ciclista a adoptar al Projecte, la qual, ateses les 

característiques i els objectius que es persegueixen, ha de ser un camí verd. S’ha segregat en 

tot moment el trànsit ciclista del motoritzat, i l’amplada de 3 m es considera suficient per la 

convivència de ciclistes i vianants, tot i que aquest Projecte estigui destinat bàsicament als 

primers. 

Pel que fa les característiques que defineixen la geometria del traçat, destacar que: 

 Velocitat de disseny. A una via verda li correspon una velocitat de disseny entre els 20 i 

els 30 km/h. La implicació més gran que té, però, és pel que fa els radis de gir. 

 Radis de gir. Atenent a la velocitat de disseny adoptada, el radi mínim a considerar és 

de 24 m. No obstant, l’adaptació de camins existents i les interseccions amb camins i 

carreteres fan que en alguns punts s’hagin d’adoptar valors inferiors, provocant 

reduccions puntuals de velocitat. 

 Inclinacions longitudinals. No són recomanables rampes superiors al 5 %. Amb les 

característiques planes del Delta tan sols s’arriba al 2,1 %. 

 Acords verticals. S’ha emprat el programa informàtic winH
®
 per al disseny de 

carreteres, adoptant un valor del paràmetre KV = 1.000 m. 

 Inclinacions transversals. Per evacuar l’aigua superficial és suficient amb una inclinació 

del 2 %. 

 Amplada de la via. S’adopta una amplada de 3 m pels dos sentits de circulació. 

9.2 Seccions tipus 

La secció de la via ciclista es composa d’una calçada de 3 m, sense vorals, amb 1,5 m m 

destinats a cada sentit de la circulació. 

Tot el traçat es desenvolupa en terraplenat per la falta d’orografia i la necessitat d’evacuar 

l’aigua superficial. 
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Les seccions tipus es defineixen segons el tipus de paviment, l’existència d’un camí o carretera 

paral·lel i d’una canalització entre mig. 

 

 

 

Fig. 9.1   Secció tipus amb la via ciclista annexa i a la dreta d’un camí o carretera. 

 

 

 

Fig. 9.2   Secció tipus amb la via ciclista annexa i a l’esquerra d’un camí o carretera. 

 

 

 

Fig. 9.3   Secció tipus amb la via ciclista adaptant un camí existent apartat. 
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Fig. 9.4   Secció tipus amb la via ciclista a la dreta d’un camí o carretera amb una canalització entremig. 

 

 

Fig. 9.5   Secció tipus amb la via ciclista a l’esquerra d’un camí o carretera amb una canalització entremig. 

9.3 Àrees de descans 

L’adopció de traçats per on ja passen itineraris ciclistes a l’actualitat fa que ja existeixin punts 

de descans a la zona de projecte amb els equipaments necessaris. La millor ubicació 

d’aquestes àrees de descans seria la primera línia de costa entre la bassa de les Olles i lo 

Goleró, que és precisament on estan situades les casetes d’observació i els aparcaments ja 

disposats: 

 

Fig. 9.6   Àrea de descans ja condicionada per a ciclistes entre la bassa de les Olles i lo Goleró. 

 

Caseta mirador amb 

aparcament condicionat
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10 Interseccions 

L’estudi d’interseccions en un projecte en què la bicicleta és el mitjà a qui es destina la 

infraestructura és de vital importància a l’hora de reduir possibles accidents que solen tenir 

greus conseqüències. Resulta important, a més, per solucionar amb anterioritat possibles 

conflictes amb els mitjans motoritzats. 

Per a dissenyar les interseccions de la via cicloturista del Projecte, segons el Manual per al 

disseny de vies ciclistes de Catalunya, s’han de tenir en compte la naturalesa i la intensitat 

(referida en vehicles/hora) del trànsit dels diferents camins i carreteres que creuen la mateixa. 

A partir de l’estudi de trànsit realitzat a l’Annex pertinent es pot extreure que la intensitat de les 

vies del Delta no és massa elevada. Les principals vies de comunicació detecten, en el major 

dels casos, 228 vehicles/hora, registre que correspon a una TV-3409 que significa un important 

eix de comunicació entre Deltebre i les vies que la comuniquen amb la xarxa de carreteres 

general. És d’esperar, doncs, que els valors per d’altres carreteres siguin notablement inferiors, 

i així ho fa palesa la TV-3451 (125 vehicles/hora) més propera a la zona d’estudi. 

És lògic, doncs, pensar que la màxima intensitat a considerar siguin els 200 vehicles/hora que 

suposen el llindar entre el trànsit feble i l’intens de les vies convencionals. 

Es diferencien dos tipus d’interseccions al llarg del traçat: 

 Interseccions amb camins de terra 

 Interseccions amb camins asfaltats / vies de trànsit dèbil. 

El tractament que es s’aplica a cadascun d’aquests tipus és, respectivament: 

 Interseccions amb camins rurals no prioritaris. 

 Interseccions amb vies de trànsit dèbil. 

11 Estudi del trànsit 

L’estudi de trànsit per la via ciclista del Projecte no resulta important per determinar el ferm a 

disposar, com sí que succeeix en el cas d’una carretera convencional. En el cas d’una via 

ciclista, s’ha d’analitzar la intensitat de trànsit especialment en aquelles que creuin la via ciclista 

per a dissenyar una correcta intersecció en base a les directrius del Manual per al disseny de 

vies ciclistes de Catalunya. A més, alguns trams de la via són compartits amb vehicles 

agrícoles i de veïns que han de poder accedir a les seves parcel·les i/o finques. 

Analitzant les carreteres presents en les proximitats de la zona d’estudi (veure Figura 11.1) , es 

conclou que no hi ha una gran demanda en aquesta xarxa viària. Tot i això, no es pot 

despendre que es tracti d’un conjunt de vies segures per la baixa densitat de vehicles que la 

utilitzin. La velocitat que solen emprar els vehicles en vies amb poca circulació i en què la 

visibilitat és tan bona (terreny pla) multiplica la perillositat de cara als ciclistes del Delta. 

La principal informació que es pot treure de les dades aportades és el factor d’hora punta que 

determina la naturalesa de les interseccions a proposar quan la via cicloturista del Projecte 

creua algun camí o carretera asfaltada. Allà on la via ciclista creua camins i carreteres amb 

major entitat (vies asfaltades dels camins d’Illa de Mar, del Pregó i de Corre) es pot concloure 

que el trànsit circulant serà relativament escàs a tenor de les dades observades en aquelles 

carreteres més rellevants de la zona. 
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Fig. 11.1   Carreteres presents a la zona d’estudi. 

12 Servituds de pas 

Per a les necessitats i la segregació eficient dels ciclistes respecte les altres modalitats de 

trànsit, s’han adaptat i condicionat camins per a l’ús exclusiu de les bicicletes. Alguns camins 

d’aquests són ja existents, i s’ha decidit tancar-los a la circulació general. Aquestes vies 

afectades donen actualment servei a la mobilitat motoritzada, però l’actual Projecte pretén 

tancar-les per a l’ús exclusiu dels ciclistes. 

Els dos trams afectat són els que van de lo Goleró a l’estació d’Illa de Mar (PK 1+960 a 4+000) 

i d’aquesta al camí d’Illa de Mar (PK 4+100 a 6+120). S’ha estudiat la manera de donar el pas 

necessari als vehicles afectats que hagin d’utilitzar aquesta via mitjançant elements de 

restricció de pas (xicanes) i senyalització adient (cartell indicant excepcions per a vehicles 

autoritzats). 

S’ha decidit donar pas en un únic sentit de circulació per satisfer la mobilitat obligada a 

estacions, parcel·les i/o finques, i s’han proposat alternatives per a la resta d’usuaris de pas 

(Figures 12.1 i 12.2). D’aquesta manera es dóna solució als directament afectats i que han de 

veure restituïda l’afectació per les obres projectades i es manté separada la circulació de 

bicicletes respecte el trànsit motoritzat. 
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Fig. 12.1   Solució a les restriccions de circulació per la via ciclista de Projecte. Tram lo Goleró – estació d’Illa de Mar. 

 

 

Fig. 12.2   Solució a les restriccions de circulació per la via ciclista de Projecte. Tram estació - camí d’Illa de Mar. 

13 Ferms i paviments 

Per a preparar el terreny per a la realització de terraplens, cal retirar totalment les acumulacions 

de sòls inadequats, tal com la capa de terra vegetal (aquesta s’ha estimat en un gruix de 0,30 

m) i/o terreny remogut superficialment, així com possibles acumulacions de material 

d’aportament extern i/o reblerts antròpics. 

En funció de les dades obtingudes, s’adopten categories d’esplanada corresponent al 95% del 

Proctor Modificat, podent considerar que a la zona d’estudi es presenten sòls adequats. 

L’obtenció de la qualificació del sòl s’ha realitzat segons les especificacions del Pliego de 

Prescripciones Técnicas PG-3. Per a disposar d’una esplanada tipus E1 tenint en compte el 

tipus de sòls que té a la zona, només s’ha d’assegurar que hi ha una capa de mínim 1 m de sòl 

seleccionat. Es considera que per configurar l’esplanada E1 a la zona de projecte només s’ha 

d’enretirar la capa vegetal. 

Lo Goleró

(PK 2+040)

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+000)

Estació del desguàs de l’Estisora

(PK 3+250)

Circulació per via ciclista

Pas alternatiu proposat

Masia 3

(PK 5+575)

Exclusiu bicicletes

Pas alternatiu a 

parcel·les i masia

Masia 1

(PK 4+110)

Masia 2

(PK 

4+380)

Circulació permesa
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Pel que fa la secció de ferm a disposar, s’ha decidit aplicar un paviment bituminós a la traça del 

Projecte per les característiques d’adaptabilitat a tots els usos, els preus reduïts (tot i el colorant 

verd que se li aplica) i per la component estètica que dóna la mescla de color verd en un 

paratge verd com el del Delta de l’Ebre. 

Tanmateix, es tenen també en compte les recomanacions del Manual de mirar de no disposar 

ferm bituminós en zones d’especial protecció per possible agressió mediambiental. D’aquesta 

manera, a tot el tram que va des de la bassa de les Olles i l’estació d’Illa de Mar (PK 0+000 a 

4+000) es disposa una secció de 20 cm de tot-u artificial, capa ja present en molts camins de 

terra de la zona: 

 

Fig. 13.1   Secció de tot-u disposada al tram entre la bassa de les Olles i l’estació d’Illa de Mar de la via ciclista. 

Pel que fa la resta, s’aplica una secció de mescla bituminosa sobre una capa de tot-u artificial. 

Aquesta capa de tot-u és més grossa al tram entre l’estació i el camí d’Illa de Mar (PK 4+100 a 

6+120) per suportar el trànsit de vehicles pesats als quals s’ha de permetre el pas al principi del 

tram. 

 

Fig. 13.2   Secció de ferms bituminosos a disposar en el tram entre l’estació i el camí d’Illa de Mar del Projecte per 

suportar l’ocasional trànsit pesant que s’hi pugui presentar. 

 

  

Fig. 13.3   Secció de ferm disposat al tram entre el camí d’Illa de Mar i l’entrada a Deltebre. 
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14 Drenatge 

El drenatge de les vies ciclistes ha de tractar d’aprofitar la topografia, de manera que s’ajusti al 

terreny, evitant en la mesura que sigui possible la instal·lació de xarxes complicades per a 

l’evacuació de les aigües de pluja. 

L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap a les vores 

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

a les alineacions rectes del 2%, que es considera suficient per aquesta funció. La pluja recollida 

no serà de gran quantitat ja que ens trobem en un territori de precipitacions baixes. 

L’aigua transversal provinent de l’exterior de la carretera no ha de ser gaire important ja que, al 

tractar-se d’un Delta, la carretera no travessa cap conca. D’aquesta manera, les actuacions a 

contemplar en quant al drenatge transversal consisteixen en la reposició i l’ampliació d’una 

important quantitat séquies i desguassos que puguin quedar afectats per la construcció de la 

via ciclista. Les obres de drenatge transversal reparen les afeccions que pugui causar la 

construcció de la via ciclista ampliant amb calaixos les canalitzacions que vegin interromput el 

seu transcurs per les obres de construcció de la nova via de bicicletes. 

Taula 14.1   Obres de drenatge transversal disposades al traçat del Projecte. 

Referència PK Tipologia Longitud (m) 

OD-1 0+065 Marc 5 x 2 m 10 

OD-2 0+595 Marc 2 x 2 m 5 

OD-3 0+665 Marc 2 x 2 m 6 

OD-4 0+840 Marc 2 x 2 m 5 

OD-5 1+280 Marc 5 x 2 m 6 

OD-6 6+625 Marc 1 x 2 m 7 

OD-7 6+880 Marc 1 x 2 m 6 

OD-8 7+675 Marc 1 x 2 m 7 

OD-9 7+850 Marc 1 x 2 m 6,5 

OD-10 8+595 Marc 1 x 2 m 5,5 

OD-11 8+830 Marc 1 x 2 m 5 

OD-12 8+840 Marc 1 x 2 m 4,5 

OD-13 9+050 Marc 2 x 2 m 13 

OD-14 9+205 Marc 1 x 2 m 6,5 

OD-15 9+210 Marc 1 x 2 m 7 

OD-16 9+350 Marc 2 x 2 m 3,5 

 

A més, també s’ha de tenir en compte de no afectar i/o de reposar les comunicacions de reg i 

de desguàs de les parcel·les. Al no disposar d’informació cartogràfica suficient es decideix 

disposar de tubs prefabricats de formigó de 350 mm de diàmetre que comuniquin les parcel·les 

amb les canalitzacions separades cada 50 m i només allà on la via ciclista incomuniqui la 

canalització amb el camp. 
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Fig. 14.2   Parcel·la del cultiu d’arròs abocant aigua a un canal de desguàs en una via propera a la zona d’estudi. 

15 Obres de fàbrica 

La obertura de noves vies per a la via ciclista fa que el seu traçat creui una sèrie de canals de 

reg i de desguàs que no han de veure interromput el seu usual funcionament. Impera, per tant, 

la disposició d’un seguit d’obres de fàbrica per a reposar aquestes canalitzacions. S’han 

disposat estructures de fusta (passarel·les) seguint les recomanacions del Manual per al 

disseny de vies ciclistes de Catalunya.  

Fig. 15.1   Resum d’obres de fàbrica disposades al traçat de Projecte. 

Referència PK Longitud (m) Amplada (m) 

OF-1 0+565 15 3 

OF-2 1+945 20 3 

OF-3 6+330 15 3 

OF-4 8+210 11 3 

OF-5 8+255 8 3 

 

 

Fig. 15.1   Secció transversal tipus 
de les passarel·les 

proposades. 

 

Fig. 15.2   Secció longitudinal de les passarel·les proposades. 
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16 Senyalització, abalisament i defenses 

S’inclouen en el present Projecte tots els elements complementaris necessaris per la correcta 

posada en servei de l’obra. Ja que el projecte consisteix principalment en el construcció d’un 

nou tram de vial, serà necessari el pintat de la senyalització horitzontal i la col·locació de la 

senyalització vertical.  

Als corresponents plànols de Senyalització, (Document de Plànols del present Projecte), es 

representen gràficament les diferents marques vials, així com la seva posició al llarg de la 

traça. A les mateixes plantes de senyalització s’han assenyalat els trams en els que es disposa 

barrera de seguretat de fusta per al carril bici. 

La senyalització a la via ciclista es disposa seguint les directrius fixades al Manual per al 

disseny de vies ciclistes de Catalunya i el Manual de senyalització urbana per a la ciutat de 

Barcelona, adaptant-lo al cas interurbà. 

Uns elements especialment importants a les vies ciclistes són els de restricció d’accés per a 

limitar el pas a la via dels vehicles motoritzats no autoritzats. Aquests elements, però, han de 

tenir característiques especials. Necessiten una certa flexibilitat per a garantir el pas de 

determinats vehicles (manteniment, emergències,...) en determinades situacions. Per tant, 

s’implanten dispositius que compten amb elements movibles per tal de fer possible el pas 

d’aquests vehicles: xicanes i barreres abatibles. 

17 Moviment de terres 

El traçat de la via objecte d’aquest Projecte discorre per un terreny d'orografia molt plana, de 

manera que la compensació de terres resulta pràcticament impossible. La posició de la rasant 

de la carretera transcorre durant tota la seva longitud en terraplenat, de manera que és inútil 

intentar compensar el balanç de terres, puix que aquest Projecte es guia per altres paràmetres. 

Tot i així, s'ha d'intentar no pujar massa la cota de la rasant perquè crearia una barrera física i 

visual en un terreny tan pla. 

Per al càlcul dels volums de terra vegetal s'ha considerat un gruix de 30 cm, tant a l’hora 

d’excavar com de revegetar. La formació de l’esplanada no necessita aportació de sòl adequat 

ni seleccionat. 

 

Taula 17.1   Moviment de terres generat al Projecte. 

Moviment de terres Amidament 

Esbrossada (m
2
) 39.440,2 

Desmunt (m
3
) 521,9 

Terraplè (m
3
) 8.014,8 

Terra vegetal a excavar (m
3
) 11.832,1 

Terra vegetal a estendre (m
3
) 11.851,6 

 

S’ha estudiat també la posició de zones de préstec i d’abocadors de material (consultar l’Annex 

de Moviment de terres). 
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Pel que fa els amidaments de ferms, es tenen les següents dades: 

Taula 17.2   Amidaments de les seccions de ferms. 

Capa ferm Amidament 

MB BBTM 11B BM-3c (t) 1.176,8 

MB AC22 bin B60/70 S (t)  1.961,3 

Reg d’imprimació (m
2
) 17.055,0 

Reg d’aherència (m
2
) 17.055,0 

Reg graveta bicapa (m
2
) 11.970,0 

Tot-ú artificial (m
3
) 7.265,3 

18 Expropiacions 

Per a la determinació de la inversió total que suposa l’execució de les obres objecte del present 

Projecte, cal estimar el valor de l’expropiació dels terrenys ocupats per la via ciclista al Delta de 

l’Ebre. A partir de la informació recollida sobre el terreny afectat s’han efectuat els 

corresponents plànols d’expropiació que es poden consultar al corresponent document de 

Plànols. 

El límit de la zona a expropiar es delimita a 1 metre mesurat horitzontalment i perpendicular a 

l’eix del tronc, des de la línia d’intersecció de l’obra amb el terreny natural (peu del talús). Els 

terrenys afectats són majorment de naturalesa rural, ja siguin no urbanitzables o espais 

inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Pertanyen als termes municipals de Deltebre i 

de l’Ampolla (en la zona propera a la bassa de les Olles). A l’hora d’elaborar els estudis de les 

expropiacions s’ha considerat de domini públic l’amplada de la calçada dels camins existents 

que es condicionen, de forma que només s’expropia l’imprescindible pel vial de nova 

construcció. D’altra banda, també s’ha procurat de no considerar com a terreny expropiable els 

camins i carreteres que creuen la via ciclista en tota la seva amplada. 

Taula 18.1   Cost estimatiu de les expropiacions a efectuar. 

Tipus de sòl Superfície (m
2
) Cost unitari (€/m

2
) Cost (€) 

Sòl no urbanitzable 30.139 2,00 60.278 

Espais inclosos al PEIN 20.480 0,75 15.360 

Total expropiacions 50.619 - 75.638 

 

A l’hora d’ubicar les instal·lacions provisionals per al personal que treballa a l’obra, el parc de 

maquinària, els dipòsits de materials, etc., s’han buscat espais amplis a la zona de Projecte i 

que fossin accessibles amb les infraestructures viàries existents. S’han considerat com a 

ocupacions temporals. 

Taula 18.2   Cost estimatiu de les ocupacions temporals a efectuar. 

Tipus de sòl Superfície (m
2
) Cost unitari (€/m

2
) Cost (€) 

Sòl no urbanitzable 701 1,00 701 

Espais inclosos al PEIN 1.678 0,38 637,64 

Total expropiacions 2.379 - 1.338,64 

 

El Pressupost total estimat d’Expropiacions i ocupacions temporals és de 76.976,64 €. 
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19 Serveis afectats 

A l’hora de fer les obres per a la construcció de la via per a bicis del Projecte s’afecten una 

sèrie de serveis que han de ser restituïts. L’execució del traçat comportarà que s’hagi de 

desplaçar la ubicació dels serveis existents per a no produir influir negativament als veïns i a 

les poblacions del voltant als quals subministren. 

El condicionament de camins ja existents rebaixa l’afectació als serveis existents, i tan sols 

s’observen conflictes amb la xarxa elèctrica. 

Taula 19.1   Resum de les afeccions a la línia elèctrica i pressupost. 

Afectació Afecció Cost unitari (€) Pressupost (€) 

Línia elèctrica aèria 1.138,6 m 75 €/m 85.395,00 

Torre elèctrica 13 u 750 €/u 9.750,00 

Total - - 95.145,00 

 

El Pressupost total de Serveis afectats és de 95.145,00 €. 

20 Estudi d’impacte ambiental 

L’estudi d’impacte ambiental és en l’actualitat imprescindible donada la creixent sensibilitat 

social envers la necessitat de preservació del medi ambient. Les obres que es projecten en 

aquest Projecte han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible i més tractant-

se d’una zona com és el Delta de l’Ebre amb un grau de protecció elevat. D’aquesta manera, 

no han d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny ha de ser 

afectat de la menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada al medi. 

L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la selecció d’alternatives, ja 

que així es poden evitar a priori danys ambientals importants. No obstant, els inevitables 

impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les 

mesures oportunes. 

A més, en una zona com el Delta de l’Ebre s’ha de tenir en compte el fet que les obres poden 

afectar a dominis com la zona maritimoterrestre i espais inclosos al PEIN, de forma que s’han 

d’extremar les precaucions i estar en consonància amb la normativa vigent. 

D’altra banda, els residus s’han de gestionar de forma acurada, separant en origen la 

naturalesa dels materials de rebuig i tractant cadascun segons pertoqui amb les mesures de 

seguretat adients. En aquest sentit, la millor gestió dels residus comença en origen, tractant de 

minimitzar-ne el nombre i reutilitzant sempre que sigui possible. 

El corresponent Estudi d’impacte ambiental es pot consultar de manera detallada a l’Annex 

amb el seu corresponent apèndix on s’avaluen de manera resumida en una taula les afeccions i 

mesures correctores proposades. 

El major impacte sobre el medi atmosfèric es deriva de la fase constructiva. Posteriorment les 

mesures de promoció de la bicicleta han de tenir impactes potencialment positius sobre 

l’atmosfera per l’ús d’aquest mitjà sostenible en detriment del vehicle motoritzat. 

En relació a l’impacte sobre el medi biòtic, el major risc es deriva de l’eventual contaminació de 

sòl per l’asfaltat del nous carril bici. Un error en l’execució podria abocar el betum, motiu pel 

qual no s’ha posat a la zona de Parc Natural. 
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Sobre el medi socioeconòmic, el major impacte es deriva de l’augment de visitants a l’àrea del 

Delta de l’Ebre per l’esperada major pràctica del cicloturisme (sobretot familiar) a la zona. S’ha 

de mirar de respectar tant les parcel·les d’arròs en el traçat com el seu cicle en la fase 

constructiva. 

Durant el primer any, es s’ha de dur a terme diverses activitats de manteniment per assegurar 

la implantació de la nova vegetació. 

En conclusió, l’estudi d’impacte ambiental mostra que les obres de caire superficial del present 

projecte no suposen cap degradació del medi natural, i la promoció de l’ús de la bicicleta i els 

beneficis de les plantacions projectades duran a beneficis ambientals a llarg i mig termini. 

21 Seguretat i Salut 

D’acord amb allò indicat en la Normativa vigent s’ha redactat el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida del 

Pressupost General de l’Obra. En aquest Estudi de Seguretat i Salut es detalla: 

 La Normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut, aplicable al llarg de l’execució 

de les diferents unitats de l’obra. 

 La Metodologia a adoptar a l’obra pel correcte compliment de les normes de seguretat, 

pel seu desenvolupament i l’organització òptima de les mateixes. 

 L’Import del Pressupost, que resulta de l’Estudi, i que es recull en el Pressupost 

d’Execució Material de l’obra. 

22 Classificació del Contractista 

Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-

se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del reglament 

general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 

de 12 d’octubre del 2001. 

Taula 1. Classificació a exigir als contractistes. 

Grup Subgrup 

A Moviments de terra i perforacions 1 Desmunts i buidats 

C Edificacions 
2 Estructures de fàbrica o formigó 

8 Fusteria 

E Hidràuliques 
3 Canals 

4 Séquies i desguassos 

G Vials i pistes 
4 Amb ferms bituminosos 

5 Senyalització i abalisament vial 

I Instal·lacions elèctriques 
1 Il·luminació 

3 Línies elèctriques de transport 

K Especials 6 Jardineria i plantacions 

  

La categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, ha de ser la de 

categoria e (anualitat mitjana entre 840.000 € i 2.400.000 €). 
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23 Organització i desenvolupament de l’obra 

S’intenta evitar al màxim la interferència dels treballs d’obra en el trànsit de la zona, de manera 

que els camins existent no estiguin massa temps sense ser funcionals i que els talls als 

accessos a les finques provoquin el menor greuge possible als veïns.  

Així mateix, s’han de tenir en compte dos aspectes que marquen l’activitat i la particularitat del 

Delta de l’Ebre: el cicle de l’arròs i la població faunística. 

Es consideren tres fronts d’actuació per accelerar les obres i interferir el mínim possible amb 

l’activitat agrícola i els moviments faunístics. Es tracta de concatenar accions dins d’una 

mateixa zona d’actuació i amb les altres dues definides per així anar avançant a cada front de 

manera contínua. 

En termes generals es consideren sis fases d’obra, des de que es realitzen els treballs previs 

fins que es revegeten els talussos i es fan els treballs d’acabat. Pel mig es realitzen les tasques 

de moviments de terres seguidament i solapada als tres fronts i la pavimentació amb les 

diferents seccions considerades i definides. 

A l’Annex corresponent del Pla d’obra i al d’Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra 

es detalla la coordinació dels treballs així com les relacions entre les diferents feines a 

desenvolupar. La durada prevista dels treballs d’obra es fixa en 8 mesos (150 dies feiners). 

Per tenir en compte el cicle de l’arròs i les migracions animals s’ha d’intentar que les principals 

obres de moviments de terres i d’obres de drenatge es duguin a terme durant el període de 

tardor-hivern, que és quan menor activitat agrícola hi ha. S’ha de mirar de fer els treballs menys 

molestos possibles a l’hivern a prop de la bassa de les Olles, ja que és un període de fortes 

migracions d’aus. 

24 Pla d’obra, Terminis d’execució i Garanties 

S’ha elaborat un Pla d’Obra, en forma de diagrama de Gantt representatiu de la programació 

de les obres, amb indicació del termini total estimat per l’acabament de les mateixes, el qual 

s’ha acabat estimant en 8 mesos (150 dies feiners).  

No  obstant  això,  el Contractista ha de fixar el termini d’execució contractual i d’obligat 

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

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

present Projecte. 

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

infraestructura estarà en  funcionament,  i  les despeses originades pels desperfectes  seran a  

càrrec del contractista. Aquest  termini  de  garantia  s’estendrà  al  llarg  d’un  any, moment  en  

el  qual  es  produirà  la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 

descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 

sancions de caire administratiu. 

25 Pla de Control de qualitat 

El Pla de Control de Qualitat descriu les unitats d’obra que seran sotmeses al control de qualitat 

durant l’execució de les obres, establint procediments per a la recepció dels materials, i 

marcant els criteris de control sobre materials, geometria i execució.  
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La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i 

assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el 

Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això. 

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

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

L'import d'aquest Pla de Control de la Qualitat s'estima en 23.527,70 € (VINT-I-TRES MIL 

CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS), o el que equival a un 2 % del 

Pressupost d’Execució Material. 

26 Justificació de preus 

La Justificació de Preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb 

els costos de mà d’obra, maquinària i materials d’obra. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte és del 5% tal com queda reflectit a 

l’Annex de Justificació de preus. 

27 Pressupost 

Es detalla a continuació el Pressupost per al Coneixement de l’Administració de la via 

cicloturista entre la bassa de les Olles i Deltebre: 

Taula 27.1   Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 1.176.386,63 € 

Despeses generals (13 %) 152.930,26 € 

Benefici industrial (6 %) 70.583,20 € 

Total sense IVA 1.399.900,09 € 

IVA (18 %) 251.982,02 € 

Pressupost d’Execució  per Contracte 1.651.882,11 € 

Control de Qualitat 23.527,70 € 

Expropiacions 75.638,00 € 

Ocupacions temporals 1.338,64 € 

Serveis afectats 95.145,00 € 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 1.847.531,45 € 

 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a un total de 1.847.531,45 € (UN 

MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS). 
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28 Declaració d’obra completa 

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

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

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

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

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

necessaris  per  a  la  realització  de  l’obra  tractada  en  el  Projecte d’una via cicloturista al 

Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre (infraestructura  completa,  senyalització,  

barreres,  etc.).  Un  cop  verificada  la  correcta  execució  de  les obres previstes, és 

susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

29 Documents presentats 

El present Projecte està format pels següents Documents: 

 Document I. Memòria i Annexes 

o Memòria 

o Annexes 

 Annex I. Antecedents 

 Annex II. Cartografia i topografia 

 Annex III. Geologia i geotècnia 

 Annex IV. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 Annex V. Estudi d’alternatives 

 Annex VI. Estudi de traçat 

 Annex VII. Estudi de trànsit 

 Annex VIII. Estudi d’interseccions 

 Annex IX. Senyalització, abalisament i defensa 

 Annex X. Ferms i paviments 

 Annex XI. Obres de fàbrica 

 Annex XII. Moviment de terres 

 Annex XIII. Serveis afectats 

 Annex XIV. Servituds de pas 

 Annex XV. Expropiacions 

 Annex XVI. Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

 Annex XVII. Pla d’obra 

 Annex XVIII. Estudi d’impacte ambiental 

 Annex XIX. Afeccions a la ZMT, la llera pública i a espais inclosos en el 

PEIN, l’ENPE i la XN 2000 

 Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut 

- Memòria 
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- Plànols 

- Plec de Condicions 

- Pressupost 

 Annex XXI. Justificació de preus 

 Annex XXII. Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 Annex XXIII. Reportatge fotogràfic 

 Document II. Plànols 

o Plànol d’índex i de situació 

o Planta general 

 Planta topogràfica 

o Traçat 

 Moviment de terres 

 Perfils longitudinals 

 Seccions transversals 

o Seccions tipus i detalls 

 Seccions tipus 

 Detalls 

o Obres de fàbrica 

 Plantes de les passarel·les 

 Detalls de les passarel·les 

o Obres de drenatge 

 Planta d’obres de drenatge 

 Detalls d’obres de drenatge 

o Expropiacions 

o Serveis afectats 

o Senyalització, abalisament i defenses 

 Document III. Plec de Prescripcions Tècniques 

o Aspectes generals 

o Materials bàsics 

o Unitats d’obra, procés d’execució i control 

o Amidament i abonament 

 Document IV. Pressupost 

o Amidaments 

o Quadre de preus número 1 

o Quadre de preus número 2 

o Pressupost general 
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o Resum pressupost 

o Últim full 

30 Cloenda 

Amb tot l’esmentat a la present Memòria i als seus Annexos, així com a la resta de la 

documentació del projecte, es considera suficient i justificat el mateix, donant-li trasllat a  la 

consideració del  tribunal de defensa del Projecte Final de Carrera de l’Escola de Camins, 

Canals i Ports de Barcelona per a la seva aprovació, si s’escau.  

31 Signatura 

A Barcelona, Febrer de 2011. 

 

 

 

Carles Amat i Bertran 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1 Introducció 

El present Projecte constitueix una proposta constructiva d’un carril bici que uneixi les funcions 

de mobilitat i de recorregut turístic al Delta de l’Ebre. Es proposa una via que uneixi la bassa de 

les Olles, atractiu turístic de la zona, amb la població de Deltebre tot respectant i potenciant el 

caràcter d’interès natural de la zona afectada, així com les particularitats que s’hi presenten, 

com ara l’extensiu conreu d’arròs.  

1.1 Objectius 

Aquest Annex té com a objectiu posar en context l’elaboració del Projecte que es proposa. En 

aquest sentit, s’exposen els antecedents que afecten la carretera a Deltebre, població que 

centra l’àmbit del Projecte. D’altra banda, es recullen diferents estudis i projectes que s’han 

desenvolupat dins el camp d’actuació contemplat per l’Anell Viari del Delta de l’Ebre i que 

mantenen una relació amb el mateix. Les fonts d’on s’ha recollit la informació i les dades 

necessàries per a la realització del Projecte són citades en tot moment. 

1.2 Emmarcament territorial 

El Delta de l’Ebre es troba a la desembocadura del riu Ebre i es divideix entre els dos 

hemideltes que es conformen coincidint amb la separació natural que constitueix el curs del riu 

mateix. La seva formació ha estat progressiva al llarg del segles per l’aportació de material 

sedimentari del riu Ebre. 

 

Fig. 1.1   Formació històrica del Delta de l’Ebre. 

Actualment, les instal·lacions de grans preses hidroelèctriques que es troben al llarg del curs 

del riu (Mequinensa, Ribarroja, Flix, etc.) han frenat el creixement del Delta. L’erosió marina és 

ara com ara major que la deposició de sediments del riu, afavorint el retrocés del Delta que es 

pot observar els darrers anys. 

El Delta té una extensió total de 7.736 Ha, 3.979 Ha de les quals es troben a l’hemidelta dret i 

les 3.757 Ha es troben a l’esquerra de l’Ebre. Aquesta extensió es dedica a diferents usos, de 

forma que un 75 % de l’àrea es destina a conreus (principalment l’arròs), un 20 % són àrees 

naturals i el 5 % restant és terreny urbà. 

L’elevada humitat del Delta és de vital importància per les 8 espècies diferents de plantes i les 

69 de fauna vertebrada, majoritàriament aus. No en va el Delta representa la zona humida més 
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gran de Catalunya i una de les més importants d’Europa Occidental (després del PN de 

Doñana a Huelva i del de Camarga a França).  

Per la gran diversitat de flora i de fauna presents, l’any 1983 es va declarar espai protegit i 

posteriorment, el 1986, el Parc Nacional del Delta de l’Ebre va ser ampliat fins la seva 

configuració actual. Es conten 95 espècies que hi nien per hivernar, reposar i alimentar-se 

durant les migracions de multitud d’espècies d’aus. Al Delta hi ha unes 325 espècies diferents 

d’aus de les prop de 600 existents arreu d’Europa. 

Totes les llacunes del Delta tenen al seu voltant un cinturó de vegetació helofítica molt 

característica i composada, sobretot, de canyars i de canyissers que conformen la comunitat 

Typho-Schoenoplectetum glauci. Són llacunes d’aigua dolça a causa de l’aportació d’aigua dels 

arrossars. 

El clima al Delta és mediterrani, caracteritzat per unes temperatures moderades i una humitat 

relativa, amb escasses precipitacions però de règim tempestuós. L’estiu és sec, mentre que la 

primavera i la tardor són les estacions amb majors freqüències de precipitacions. El vent és el 

fenomen més característic d’aquest territori, essent normalment persistent i intens. 

L’agricultura (sobretot amb cultius de regadiu, fruita, arròs...) és molt present al Delta, però 

també s’hi practica la pesca, l’aqüicultura i el turisme, molt relacionat amb els espais naturals 

protegits. El panorama més emblemàtic del Delta són els conreus d’arròs, els quals ocupen 

unes 21.000 Ha, tot i que també s’hi cultiven cítrics. El cicle arrosser exigeix inundacions 

periòdiques de la major part de la superfície deltaica (40 %) durant els mesos d’abril a 

setembre (època de recollida de l’arròs) i el seu posterior assecament de desembre a abril. 

L’aigua dolça dels camps desemboca i es recull en un complex sistema de canals, sèquies i 

desguassos i acaba en les llacunes litorals i, posteriorment, al mar. 

Territorialment i política, el Delta es divideix entre les comarques del Baix Ebre (hemidelta 

esquerra) i del Montsià (hemidelta dret), ambdues de la província de Tarragona i de la vegueria 

de les Terres de l’Ebre. 

La comarca del Montsià, per la seva banda, és la més meridional de Catalunya i la seva capital 

és Amposta. Té una població total de 72.189 habitants, una extensió de 735 km
2
 i una densitat 

poblacional de 98,17 hab./km
2
. 

D’altra banda, la comarca en la qual es desenvolupa el Projecte és la del Baix Ebre, amb 

capital a Tortosa. És la comarca immediatament situada al nord del Montsià, i limita també amb 

el Baix Camp, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el mar Mediterrani. Amb 1.003 km
2
 té una major 

extensió que el Montsià, però la seva menor població (81.724 habitants) fa que la densitat sigui 

inferior (81,5 hab./km
2
).  

Característiques del paisatge d’aquesta comarca són el curs baix del riu Ebre i el seu hemidelta 

esquerra, així com les serres de Cardó-Boix, Cavalls i Pàndols i la dels Ports (amb el cim més 

alt de la demarcació, el Mont Caro amb 1.442 m). 

La comarca la formen 14 municipis. Els pobles de l'interior de la comarca es caracteritzen pel 

seu nucli antic, dins del qual es conserva encara certa part de l'arquitectura popular. D'altra 

banda, els pobles situats a la vora del mar mantenen un cert aire mariner dins del nucli antic. 

Finalment, els pobles de creació més recent són els que trobem en el territori deltaic analitzat. 

Tot i que el recorregut definitiu de la via cicloturista transcorre pels termes municipals de 

Deltebre i de l’Ampolla s’ha cregut convenient donar una pinzellada d’informació sobre el 

municipi de Camarles per la seva proximitat a la bassa de les Olles, origen de la via proposada. 
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Taula 1.1   Municipis i habitants de la comarca del Baix Ebre. 

Municipi Habitants  Municipi Habitants 

L’Aldea 3.927  Aldover 946 

Alfara de Carles 389  L’Ametlla de Mar 7.071 

L’Ampolla 3.118  Benifallet 808 

Camarles 3.617  Deltebre 12.098 

Paüls 607  El Perelló 2.895 

Roquetes 7.689  Tivenys 926 

Tortosa 34.832  Xerta 1.296 

 

Fig. 1.2   Comarca del Baix Ebre. 

 

Fig. 1.3   Terme municipal de l’Ampolla. 

 

 

Fig. 1.4   Terme municipal de Camarles. 

 

 

Fig. 1.5   Terme municipal de Deltebre. 

 

1.2.1 L’Ampolla 

L’Ampolla està situada a l’est de Tortosa i just al nord del Delta de l’Ebre, fent contacte entre 

aquestes terres i l’interior i la costa de la província de Tarragona. L’Ampolla és un municipi de 

nova creació, de fet que es va separar de la municipalitat del Perelló l’any 1990. Té una 

extensió de 35,7 km
2
 i 3.118 habitants. 

Dins del seu terme municipal s’ubica la bassa de les Olles, origen de la via cicloturista 

proposada al Projecte. 
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Fig. 1.6   Evolució de la població al municipi de l’Ampolla. 

Es tracta d’una població predominantment orientada al turisme, comptant amb nombroses 

platges i servint com a punt d’accés al Delta. Precisament és aquesta darrera la característica 

més important del municipi de cara al Projecte, ja que es considera l’Ampolla com la “porta del 

Delta”. En aquest sentit, la sortida 39A de l’autopista del Mediterrani AP-7 porta directament a 

l’Ampolla, servint com a punt d’accés directe al Delta de l’Ebre i a l’Anell Viari en els recorreguts 

des de terres més al nord de Catalunya. 

1.2.2 Camarles 

Camarles està situat a l’est de la capital comarcal del Baix Ebre, Tortosa, a la zona de contacte 

amb les terres del Delta de l’Ebre, regades pel Canal Esquerra del mateix riu. Va formar part de 

la municipalitat de Tortosa fins l’any 1978. Té una extensió de 25,2 km
2
 i 3.617 habitants. 

 

Fig. 1.7   Evolució de la població al municipi de Camarles. 

L'economia es basa en l'agricultura i el turisme. Predomina el cultiu de l'arròs, amb hortalisses i 

fruiters (cítrics). Al secà es conrea garrofers, ametllers i oliveres. Hi ha granges avícoles 

industrialitzades. Tot i amb això la localitat disposa del Polígon industrial de la Venta Nova vora 

la N-340. 

La carretera N-340 comunica el poble amb la C-42 (de l’Aldea a Tortosa) i amb l’autopista AP-

7, eix principal de comunicació que passa i arriba al Delta. 

Les Torres de Camarles i de la Granadella són els principals patrimonis arquitectònics del 

municipi. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

P
o

b
la

c
ió

 (
h
a
b

it
a
n
ts

)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

P
o

b
la

c
ió

 (
h
a
b

it
a
n
ts

)



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

8 Annex I. Antecedents 

 

1.2.3 Deltebre 

El municipi de Deltebre és el més extens del Delta i està format per l’agregació de les 

poblacions de Jesús i Maria i de la Cava, els quals es van separar, l’any 1977, de la 

municipalitat de Tortosa. Té una extensió total de 107,4 km
2
 i una població de 12.098 habitants. 

 

Fig. 1.8   Evolució de la població al municipi de Deltebre. 

Deltebre és un municipi extens i pla, motiu pel qual és habitual que gent de totes les edats 

utilitzi la bicicleta com a mitjà de transport. Al segle XX s’utilitzà Lo Carrilet de la Cava com a 

línia ferroviària d’amplada mètrica que unia Tortosa i les poblacions de Delta de l’Ebre (entre 

1926 i 1967). Deltebre és, a més, el punt més proper a la desembocadura de l’Ebre on es pot 

travessar el riu amb automòbil. La recent construcció del pont que uneix Deltebre amb Sant 

Carles d’Enveja ha substituït el tradicional transbordador que realitzava aquest pas. 

 

Fig. 1.9   Pont de Deltebre a Sant Jaume d’Enveja creuant l’Ebre. 

Dins del límits del seu terme municipal es troben espais d’interès natural com ara la punta del 

Fangar (amb el port i la platja homònims), les llacunes del Canal Vell i de les Olles i el Garxal. 

2 Antecendents 

En aquest apartat s’exposen els plans elaborats fins el moment i que guarden relació amb el 

present Projecte. 

2.1 Pla Territorial General de Catalunya 

El Pla Territorial General de Catalunya va ser aprovat per la Llei 1/1995 del 16 de març de 

1995. Aquest Pla defineix uns sistemes de proposta urbans com les àrees formades a partir de 
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la força de cohesió i d’influència que tot nucli o polaritat d’una certa entitat genera al seu entorn 

territorial (delimitades aquestes àrees en ordre al nivell de fluxos que generen). El nivell 

d’importància d’un sistema urbà el determina tant la força d’atracció del nucli-centre del sistema 

i del territori com el seu potencial de població i econòmic. Els sistemes de proposta poden ser 

formats per un o més sistemes urbans existents (que són els més usuals) o simplement per 

nuclis, centres d’un sistema urbà incipient o feble. El que sí que tenen en comú és la voluntat 

d’aquest Pla perquè reforcin els seus lligams i estructures fins a arribar a formar un sistema 

urbà més potent o complex, segons la base de les funcions que se’ls assignen en la proposta 

del Pla global. Els sistemes de proposta establerts són: 

 Sistema central de l’àmbit metropolità o de Barcelona. 

 Sistemes d’expansió i articulació del sistema central metropolità. 

 Sistemes de reequilibri metropolità. 

 Sistemes d’articulació entre àmbits funcionals territorials. 

 Sistemes per al reequilibri territorial de Catalunya. 

 Sistemes d’articulació i desenvolupament. 

 Sistemes costaners. 

 Sistemes d’articulació interior-costa. 

Els sistemes per al reequilibri territorial de Catalunya estan basats en sistemes localitzats a 

l’exterior de l’àmbit metropolità barceloní, que tenen una funció equilibradora important respecte 

el territori global de Catalunya. Es distingeixen diferents tipus o nivells de sistemes segons el 

seu potencial actual, el seu potencial de desenvolupament i la seva centralitat respecte d’altres 

sistemes urbans. Els municipis que integren el Delta de l’Ebre queden emmarcats al nivell 2 

d’aquests sistemes de reequilibri territorial per les seves característiques específiques i 

especials i per la seva importància ecològica, concretament en el sistema urbà de Tortosa – 

Amposta – Sant Carles de la Ràpita – Alcanar. Els municipis de nivell 2 són aquells que tenen 

un potencial intermedi de reequilibri territorial global; basats en sistemes urbans de pes també 

intermedi, que en alguns casos centralitzen àmbits territorials amplis, com és el cas del sistema 

basat en els sistemes urbans abans mencionats, que engloben part del Baix Ebre i del Montsià. 

Aquests sistemes de reequilibri tenen unes propostes de polítiques espacials globals basades 

en dues línies. Primerament, afavorir el desenvolupament del sòl per a usos de tot tipus 

(residencial, industrial i terciari) classificant-lo i executant-lo segons les circumstàncies. S’ha 

d’evitar, en tot cas, que la falta de sòl disponible arribi a representar un estrangulament o coll 

d’ampolla per al seu desenvolupament. En segon lloc, preveure que l’augment de l’activitat i de 

la població vagi acompanyat d’una dotació suficient d’equipaments, serveis i parcs urbans que 

possibilitin que els seus usuaris i residents assumeixin una bona qualitat de vida. 

D’altra banda, el municipi de l’Ampolla queda inclòs dins el sistema format per l’Ametlla, el 

Perelló i ell mateix, el qual es defineix com a sistema costaner. Els sistemes costaners són 

aquells que engloben sistemes urbans generats pels nuclis dels municipis lligats a la faixa 

litoral, la principal característica dels quals és l’activitat turística que desenvolupen i que és 

determinant per a la definició dels seus aspectes socioeconòmics i espacials, d’ocupació 

d’espai per a la urbanització. La delimitació indicativa dels sistemes de proposta engloba també 

municipis de la segona línia de mar, amb una voluntat clara de buscar alternatives per on 

canalitzar el desenvolupament i evitar la congestió continuada dels municipis litorals, cercant 

també d’estendre els beneficis de l’activitat turística i assegurant alhora que es porti a terme un 

procés urbanitzador adequat i respectuós amb l’entorn, que no repeteixi els errors del passat i 

no destrueixi la primera matèria del turisme. 
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Les propostes de polítiques espacials globals per als sistemes costaners van encaminades a 

mitigar les característiques congestives, sobretot en el paràmetre d’ocupació del sòl apte per a 

la urbanització, provocades per l’activitat del turisme i de la segona residència. Es pretén 

protegir al màxim els terrenys lliures de la faixa litoral (entesos com aquells no classificats 

d’urbans ni d’urbanitzables pel planejament) atès el seu valor ambiental i ecològic perquè 

constitueixen la matèria primera del turisme. També busca alternatives de desenvolupaments 

dels municipis de 2a línia que no estiguin excessivament saturats i que disposin de prou territori 

planer per continuar creixent ordenadament. També es tracta de buscar la diversificació 

productiva d’aquests sistemes ja que sovint són sistemes que tenen la seva activitat productiva 

excessivament orientada al turisme. A les polítiques de contenció, preservació del medi i 

desenvolupament selectiu cal afegir la d’equipament i la d’infraestructures i serveis. En aquests 

darrers aspectes s’ha de considerar no només la població fixa, sinó tenir en compte també 

l’increment degut al turisme i a les segones residències i les necessitats afegides generades 

per aquesta població flotant. Finalment, en la majoria de sistemes turístics cal portar a terme 

una política de reurbanització per les possibles mancances de serveis urbanístics adequats en 

moltes les urbanitzacions residencials. 

Ateses les característiques del Projecte presentat, dels diferents sistemes de proposta 

totalment o parcial localitzats en l’àmbit funcional territorial (AFT) de les Terres de l’Ebre, en 

aquest Projecte es considera el sistema de reequilibri territorial de nivell 2 basat en els 

sistemes urbans de Tortosa + Amposta-Deltebre + la Sènia + les polaritats de Sant Carles de la 

Ràpita i Alcanar. Les estratègies globals que es descriuen en el Pla per l’AFT de les Terres de 

l’Ebre, i en particular a la zona de Projecte o les seves proximitats, són: 

 Potenciar el sistema de reequilibri territorial de nivell 2 com un sistema central de 

l’àmbit, definit sobre la base dels sistemes urbans de Tortosa, Amposta i la Sènia, 

juntament amb altres municipis relevants com Sant Carles de la Ràpita, Ulldecona, 

Alcanar i Deltebre, pels quals fa falta buscar llur integració en el conjunt i el seu 

funcionament interrelacionat. Tot plegat té la finalitat d’accelerar el desenvolupament 

global del sistema i aconseguir l’augment demogràfic necessari per tenir un llindar de 

població suficient per a poder disposar de serveis especialitzats adequats que permetin 

reforçar la seva centralitat respecte l’ampli territori que el sistema serveix. 

 Aplicar polítiques de desenvolupament de qualitat als sistemes turístics costaners i 

estendre les àrees d’activitat cap a l’interior; els municipis que composen els sistemes 

costaners de l’àmbit disposen de territori suficient per admetre el desenvolupament en 

segona línia i, al mateix temps, garantir paràmetres qualitatius. És necessari, en aquest 

camp, potenciar l’actractiu turístic i els aspectes didàctics i científics del Delta de l’Ebre, 

assegurant la preservació i evitant-ne la regressió. 

Les actuacions concretes en aquest AFT de les Terres de l’Ebre, i en particular a la zona de 

Projecte o les seves proximitats, referides a les xarxes de transport són les que segueixen: 

 Xarxa viària 

o Eix Occidental, de Lleida a Sant Carles de la Ràpita passant per Flix, Móra 

d’Ebre, Tortosa i Amposta, que és de vital importància, junt amb la N-340 

costanera, per a articular el sistema de reequilibri territorial de nivell 2 Tortosa – 

Amposta – Sant Carles de la Ràpita i estrènyer alhora les relacions entre 

aquest sistema i el de reequilibri de nivell 3 Falset – Móra d’Ebre – Flix – 

Gandesa. 

o L’Eix de l’Ebre, des de Flix a Amposta, ja acabat. 

o Eixos Est-Oest: eix de penetració costa-interior, des del sistema central d’àmbit 

territorial del Camp de Tarragona, fins la connexió amb Terol, passant pel 
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sistema central tarragonès i articulant el sistema de reequilibri territorial de 

nivell 3 Falset – Móra d’Ebre – Flix – Gandesa. 

 Xarxa ferroviària 

o Tindria molta importància, amb vista a la potenciació del conjunt del sistema 

central i de l’àmbit en general,que hi hagués una estació del TAV localitzada en 

el seu si. Com a lloc adequat de la seva localització s’apunten els municipis de 

l’Aldea-Amposta, perquè són cruïlles d’eixos de comunicació. 

o En les línies fèrries convencionals, a part de les actuacions genèriques per 

millorar la seva operativitat, cal preveure actuacions en la línia que corre 

paral·lela i molt propera a la costa per tal de permetre articular i estructurar el 

desenvolupament urbà i evitar la barrera entre els nuclis urbans i les platges. 

 Port 

o Cal potenciar el port d’Alcanar-Sant Carles de la Ràpita com a gran centre de 

transport de les Terres de l’Ebre. 

o Cal destacar també l’actuació permetent la navegació pel riu Ebre, que ha de 

constituir tant un atractiu turístic com un nou canal obert d’intercanvi. 

2.2 Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre 

El Pla Territorial Parcial (PTP) de les Terres de l’Ebre va ser aprovat definitivament pel Govern 

de la Generalitat de Catalunya el 15 de maig de 2001 amb l’objectiu d’assegurar el 

desenvolupament sostenible i en harmonia amb el medi ambient de les comarques del Baix 

Ebre, la Ribera d’Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Degut a que s’han anat registrant dinàmiques 

de transformació a les Terres de l’Ebre, recentment s’ha redactat un nou Pla que dóna 

respostes més adequades (juliol de 2010). 

El PTP desenvolupa, pel seu àmbit d’aplicació, les determinacions del Pla Territorial General de 

Catalunya en el qual es defineixen els objectius d’un desenvolupament equilibrat. Respecte als 

elements principals d’aquest model territorial, entre d’altres, consta la creació de cohesió 

interna de les Terres de l’Ebre, un increment dels lligams entre les comarques, la reversió de la 

tendència global a l’estancament demogràfic, el creixement distribuït a tota la regió i el reforç de 

les comunicacions internes i la millora de la connexió amb les regions veïnes i la regió 

metropolitana, atenent a les perspectives del corredor ferroviari del Mediterrani. 

Dins d’aquest Pla existeixen unes propostes al voltant de la mobilitat al Delta que fan referència 

a les xarxes viària, ferroviària i portuària, a la navegació fluvial i al sistema logístic. 

Pel que fa les propostes per a la xarxa viària, s’ha de destacar, per les característiques del 

present Projecte, l’apartat sobre la mobilitat no motoritzada. Es fa referència a: 

 La integració dels criteris de disseny apropiats per a respectar i afavorir l’ús de la 

bicicleta, el trànsit dels vianants, les potencialitats turístiques o d’oci i una adequada 

accessibilitat territorial. 

 La recomanació del disseny i de la progressiva implantació d’una xarxa de vies de 

comunicació per a la mobilitat no motoritzada (d’ús ciclista, eqüestre o vianant) 

totalment segregada de les vies per a vehicles a motor, que comuniqui els diferents 

nuclis habitats i els diferents pols d’interès, i que es planifiqui a escala comarcal i 

regional.  
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 Els itineraris susceptibles d’integrar-se en una xarxa d’itineraris senderistes d’alta 

qualitat, s’han de vincular a l’especial atenció de les possibles transformacions que 

puguin produir-se a l’entorn d’aquests i han de convertir-se en una base d’ordenació. 

 El desenvolupament d’una xarxa de bicicletes, en especial en les àrees més planes del 

territori, és un objectiu coherent amb les propostes d’aquest Pla Territorial. 

Amb aquestes finalitat, el Pla recomana l’elaboració d’un pla especial d’itineraris i carrils bici a 

preservar, millorar i crear, d’acord amb la línia estratègica 1 del Pla Estratègic de la Bicicleta de 

Catalunya i el Pla Director de mobilitat de les Terres de l’Ebre, la redacció i el desplegament del 

qual han de ser prioritaris. Aquest pla especial ha de considerar la creació d’una xarxa que 

estructuri els sistemes del Delta, litoral sud i Tortosa-Amposta, i que connecti amb les estacions 

intermodals de transport públic de l’àmbit. 

 

Fig. 2.1   Ordenació de la comarca del Baix Ebre en el PTP de les Terres de l’Ebre, detall de la zona de Projecte. 

2.3 Pla d’Espais d’Interès Natural 

El PEIN va ser aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre de 1992, i des d’aleshores ha 

estat força ampliat. Té els seus orígens en la determinació legal que fa la Llei 12/1985, de 13 

de juny de 1985, d’espais naturals, modificada posteriorment per la Llei 12/2006, de 27 de juliol 

de 2006, de mesures en matèria de medi ambient. 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, és 

una configuració legal  que té per objecte la delimitació i l’establiment de les mesures 

necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels qual cal 

assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics 

i recreatius que posseeixen. 

L’establiment d’un sistema d’àrees protegides és un dels instruments necessaris per garantir la 

conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, juntament amb la promoció de l’ús 

sostenible dels recursos naturals. El PEIN estableix la xarxa d’espais naturals protegits a 

Catalunya, amb l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més 

representatius i més ben conservats del nostre país. 
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El PEIN estableix una xarxa de 165 espais naturals representatius de l'àmplia varietat 

d'ambients i formacions presents a Catalunya, de l'alta muntanya a les planes litorals, i dels 

boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins. La superfície terrestre 

acumulada d'aquests espais és de 960.102 hectàrees i equival aproximadament al 30% del 

nostre territori. Els espais marins sumen una superfície de 77.818 ha. 

Les normes del PEIN estableixen un règim de protecció bàsic aplicable en la totalitat del seu 

àmbit; aquest règim pot completar-se en cada espai o conjunt d’espais mitjançant: 

 La formulació de plans especials de protecció del medi natural i el paisatge. 

 La declaració d’espais de protecció especial (parcs nacionals, paratges naturals 

d’interès nacional, reserves o parcs naturals), que fa que els espais passin a tenir una 

regulació jurídica pròpia i una gestió individualitzada per a preservar-los i potenciar-los. 

A tots els espais és d'aplicació un règim preventiu bàsic, que inclou un règim urbanístic 

incompatible amb els processos urbanitzadors i altres mesures de caràcter preventiu relatives a 

la implantació d'usos, instal·lacions i altres activitats susceptibles de lesionar significativament 

els valors protegits. Paral·lelament, per a un nombre d'espais concrets, el Pla estableix 

disposicions de caràcter particular, bàsicament relatives al planejament urbanístic i a la 

protecció de les aigües i algunes espècies de la flora i fauna silvestres. 

A més, el PEIN diagnostica, per a cada espai, els factors de risc actuals o potencials i 

determina les mesures de protecció addicionals que cal aplicar-hi. Aquestes mesures poden 

adoptar la forma de les normes de caràcter particular esmentades al paràgraf anterior, o bé 

d'actuacions específiques que recull el Programa de desenvolupament del Pla. 

El Pla, d'acord amb el mandat de la Llei d'espais naturals, pretén també fomentar millores en 

l'àmbit rural i assegurar el manteniment de les activitats tradicionals de manera compatible amb 

la protecció dels espais. A tal efecte, defineix uns beneficis en forma d'ajuts tècnics i 

econòmics. La finalitat d'aquests beneficis és donar plena efectivitat a les disposicions del Pla i 

minimitzar el seu impacte sobre les persones, els béns o les activitats existents a la zona, 

potenciar la millora de les condicions de les poblacions rurals i fomentar l'aprofitament 

sostenible dels recursos naturals. 

El Pla preveu, d'altra banda, les indemnitzacions corresponents per a aquells casos en què el 

seu desenvolupament comporti la privació singular de la propietat privada o de drets o 

interessos patrimonials legítims. 

El PEIN està molt vinculat a la xarxa Natura 2000, ja que, d’acord amb la Llei 12/2006, la 

declaració d’una zona d’especial conservació (ZEC) o d’una zona d’especial protecció per a les 

aus (ZEPA) implica la seva inclusió automàtica en el PEIN. Aquestes addicions han comportat 

una ampliació substancial del PEIN que del 21 % del territori català que abastava l’any 1992 ha 

passat al 30 % actual. 

2.4 Pla de Gestió 2005/2010. Parc Natural del Delta de l’Ebre 

El Pla de Gestió del PN del Delta de l’Ebre és un instrument de planificació i de gestió la funció 

bàsica del qual rau  en vertebrar les diferents estratègies de conservació que s’han de portar a 

terme a mig i a llarg termini dins el marc d’una planificació més general del territori, tant en 

l’àmbit urbanístic com en el dels aprofitaments dels recursos naturals. La voluntat bàsica 

d’aquest Pla és, doncs, establir uns objectius de conservació del patrimoni natural, identificar 

les limitacions que condicionen l’assoliment d’aquests objectius (naturals o antròpics)  planificar 

unes accions per a realitzar durant un cert temps. Atesa la forta interrelació entre els objectius 

de conservació i el gran nombre d’usos i d’agents socioeconòmics implicats, es fa necessari 

consensuar una estratègia de desenvolupament sostenible, integrant en molts aspectes no 
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només els límits estrictes de l’espai natural protegit, sinó també altres àmbits geogràfics, com 

poden ser tota la plana deltaica o, fins i tot, la conca de l’Ebre. 

A efectes d’aquest pla es considera àmbit principal les zones del delta de l’Ebre incloses dins 

els límits del Parc i del PEIN, i zona d’influència la resta del Delta, les dues badies i la conca del 

riu. 

La funció bàsica dels espais naturals protegits és conservar i millorar els valors geològics, 

biològics o ecològics que han motivat la seva creació. Sovint, només té caràcter preventiu 

(vigilància, ordenació del territori, etc.) o es focalitza en el monitoratge d’alguns dels elements 

clau del patrimoni natural.  

Això no obstant, els espais naturals protegits ubicats dins d’àrees humanitzades es 

caracteritzen per presentar complexes relacions, sovint de diferent signe, entre la conservació i 

les diferents activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Per altra banda, no és gens 

infreqüent que bona part de la seva biodiversitat es degui precisament a l’existència i la 

pervivència de les activitats humanes. Dins d’aquest context, els espais protegits requereixen 

generalment una gestió activa, entesa aquí com l’execució d’un conjunt d’accions dirigides a 

assolir uns objectius de conservació. A més, sovint s’hi afegeixen altres accions que tenen una 

dimensió social (sensibilització, difusió, formació, etc.), fet que afavoreix la implicació dels 

agents socioeconòmics i la coparticipació en la gestió. 

Segons la Llei 12/1985 d’espais naturals, els espais naturals protegits a Catalunya disposen de 

dos tipus d’instruments normatius d’ordenació i planificació dels usos i de la gestió: 

 Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge. És un document de 

planificació transversal que té per objecte la definició de les principals línies d’actuació 

per a la conservació del patrimoni natural i per al desenvolupament sostenible de 

l’espai. Inclou les normes generals d’ordenació i de regulació dels usos (urbanístics, 

aprofitaments dels recursos naturals, etc.). 

 Pla rector d’ús i gestió. Programa les actuacions de gestió a mig termini dins l’espai 

natural protegit d’acord amb el Pla especial de protecció 

La responsabilitat de la gestió del PN del Delta de l’Ebre, creat el 1983, recau en el 

Departament de Medi Ambient i Habitatge, el qual compta amb dos organismes col·laboradors: 

la Junta Rectora i el Consell Directiu. Segons el decret 332/1986, les tasques que desenvolupa 

el PN es regeixen per un Programa de Gestió prèviament proposat pel Consell Directiu i 

presentat er la junta Rectora al Departament de Medi Ambient i Habitatge, al qual pertoca la 

seva aprovació final. Tot i les gestions i les tasques efectuades, el Parc Natural del Delta de 

l’Ebre no disposa encara de cap instrument normatiu de gestió (Pla especial o Pla rector), tal i 

com va sent cada cop més habitual en bona part dels espais naturals protegits. 

L’elaboració d’un Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge al Parc Natural del 

Delta de l’Ebre presenta una alta complexitat, ja que els usos existents a l’espai (turisme, caça, 

pesca, etc.) són múltiples i, sovint, interdependents, a més, de l’elevat nombre d’actors 

socioeconòmics implicats, tant públics com privats. Tot i no tenir rang normatiu, pretén ser un 

vehicle de participació, discussió i consens entre els diferents actors socioeconòmics 

representats a la Junta Rectora. 

El procediment que s’ha seguit per a l’elaboració del Pla de gestió ha estat el següent: 

 Identificació dels elements claus de conservació (espècies, hàbitats, etc.). 

 Avaluació de l’estat de conservació d’aquests. 

 Establiment d’uns objectius de conservació a llarg termini (objectius finals). 

 Identificació dels condicionaments (naturals i antròpics) que afecten els objectius. 
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 Definició dels objectius de conservació durant el període d’execució del Pla (a mig 

termini, secundaris o operatius). 

 Planificació d’un conjunt d’accions per tal d’assolir els objectius secundaris, 

generalment mitjançant programes anuals d’actuacions. 

Per tant, el Pla de gestió esdevé una eina que té un període de vigència ben definit (2005-

2010), passat el qual cal obrir un procés d’avaluació, tant del grau de compliment de les 

accions proposades com de la seva eficàcia en relació amb els objectius marcats. L’anàlisi dels 

resultats obtinguts, sobretot pel que fa a l’evolució de l’estat de conservació dels elements 

claus de conservació, constituirà la base sobre la qual s’ha de revisar i elaborar el següent Pla 

de gestió. 

Finalment, aquest Pla també estableix les bases dels objectius a acomplir a llarg termini: 

 Conservar i millorar els hàbitats de l’àmbit principal. 

 Conservar i millorar les espècies de l’àmbit principal. 

 Garantir les infraestructures intrínsecament necessàries per a la conservació i millora 

del patrimoni natural. 

 Millorar l’aspecte natural del paisatge. 

 Promoure la recerca científica. 

 Establir el marc relacional entre tots els organismes públics o privats que actuen sobre 

l’àmbit principal i la zona d’influència. 

 Adequar, seguir i millorar l’àmbit legislatiu. 

 Fomentar l’ús públic de manera racional i respectuosa amb la conservació de l’espai 

natural. 

 Promoure l’educació ambiental. 

 Divulgar el patrimoni natural i cultural. 

 Contribuir al desenvolupament socioeconòmic sostenible de la població local. 

2.5 Pla Director del Delta de l’Ebre 

Amb l’aprovació, el 5 de març de 1996, del Pla Director de Coordinació del Delta de l’Ebre per 

part de la Generalitat de Catalunya, es va establir un nou emmarcament normatiu comú per a 

tots els municipis del Delta de l’Ebre. És un pla director de coordinació de la zona del delta de 

l'Ebre, el seu objectiu és establir una ordenació global del seu territori, per propiciar les 

explotacions agrícoles, ramaderes i aqüícoles, i per crear els serveis necessaris per a 

l'explotació turística i la implantació industrial per tal de garantir el respecte i la protecció del 

patrimoni natural. El Pla abastava el territori format pels 7 municipis de l’Ampolla, Aldea, 

Camarles, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita i Sant Jaume d’Enveja. L’objectiu, en quant a 

l’ordenació del territori, era ordenar el seu creixement y fer-lo compatible amb la protecció de 

l’important patrimoni natural del Delta. 

Entre d’altres estratègies per a l’acompliment d’aquest objectiu, el Pla Director preveia: 

 Potenciar un Anell Viari que comuniqués els diferents nuclis entre sí i amb els principals 

nusos d’accés al Delta des de l’autopista AP-7 i la carretera N-340. Aquest eix donava 

la volta a tot el Delta (en forma de l’anell del mateix nom del projecte) incloïa un carril 

bici per a potenciar els recorreguts turístics i l’ús d’aquest mitjà de transport. El traçat 

d’aquesta nova via recorria en gran part camins o carreteres ja existents, els quals 
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s’haurien de millorar i prioritzar en les inversions, i situava un nou pont entre Deltebre i 

Sant Jaume d’Enveja per unir els dos marges del riu i acabar amb una barrera física 

històrica que separava els dos hemideltes dret i esquerre. 

 Regular el sòl no urbanitzable i els creixement dels nuclis urbans, precisar els àmbits 

del Parc Natural i els del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), per reforçar la imatge 

d’unitat geogràfica i funcional del Delta. El Pla Director recollia el sòl classificat urbà o 

urbanitzable en el planejament general aprovat fins el moment, establia uns gàlibs de 

creixement i destacava uns indrets més idonis per a aquests creixements. Aquests 

nous llocs es van escollir mitjançant una anàlisi exhaustiva del conjunt i pensant en les 

possibles sinèrgies i potencialitats de les noves infraestructures que podrien aportar al 

seu emplaçament. 

 Establir unes zones susceptibles d’acollir les iniciatives turístiques del territori. Seiren 

els “punts blaus”, catorze punts repartits pel Delta i equidistribuïts per tots els municipis. 

En aquestes ubicacions es permetia la implantació de centres de serveis turístics, 

prèvia tramitació d’un pla especial. L’objectiu era establir unes potencialitats que 

concentressin els serveis en comptes de distribuir-los per tot el Delta; fora d’aquests 

punts tan sols es permetien implantacions turístiques en les masies existents recolliden 

en una relació adjunta. 

 Potenciar la navegació pel riu Ebre i la recuperació del canal de Carles III, entre 

Amposta i Sant Carles de la Ràpita, com un atractiu turístic que ajudi a connectar el 

Delta amb el continent. 

 A mode de recomanació es senyalava la importància del canal l’Aldea-Camarles. 

Posteriorment a la seva aprovació, una sentència de tribunals va corregir un parell de 

propostes que feien referència al Pla sobre els nous creixements. 

Actualment, quinze anys després de la seva aprovació, es pot dir que continua essent un 

emmarcament d’ordenació perfectament vàlid i amb molt de camí per recórrer. De totes les 

propostes que preveia el Pla Director, l’Administració ha apostat únicament per començar a 

desenvolupar la part d’infraestructures i ha continuat la trajectòria proteccionista amb els Plans 

Directors de la Costa I i II. El sector privat, per d’altres motivacions, s’ha mostrat més tímid a 

l’hora d’apostar decididament per l’ampli ventall de possibilitats que obria el Pla, i tan sols han 

tingut èxit un parell de projectes sobre tots els punts turístics, fent-se notar la part més 

restrictiva del Pla representada per la normativa comuna del sòl no urbanitzable i quedant 

pendents per explorar la resta de propostes. 

Finalment, una comparació entre en contingut del Pla Director i l’article 3 del decret 1/2005 del 

text de la llei d’urbanisme en què es parla del concepte de desenvolupament urbanístic 

sostenible. Bàsicament, el Pla Director proposava la mateixa reflexió sobre el territori que 

després s’aplicarà a l’urbanisme de tota Catalunya: 

 La utilització racional del territori i del medi ambient. 

 Conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 

dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals. 

 La configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, 

afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en el sòl urbà, 

atenguin la preservació i la millora dels sistemes de visa tradicionals a les àrees rurals i 

consolidin un model de territori globalment eficient. 

 L’exercici de les competències urbanístiques, les quals han de garantir, d’acord amb 

l’ordenació territorial, l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible. 
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2.6 Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre 

Desenvolupat d’acord amb la Llei 9/2003, del 13 de juny de 2003, el Pla Director de Mobilitat 

(PDM) de les Terres de l’Ebre té per objecte planificar la mobilitat de l’àmbit territorial tenint 

present tots els modes de transport, les persones i les mercaderies i tot fomentant els 

desplaçaments dels modes no motoritzats, en coherència i subordinat a les directrius del 

planejament territorial vigent a les Terres de l’Ebre. 

El PDM es va elaborar considerant propostes bàsiques de plans anteriors realitzant-ne de 

complementàries per a aconseguir els objectius que en el seu moment es van traçar. Així, no 

es plantegen noves infraestructures viàries ni ferroviàries en l’àmbit d’estudi, sinó que es 

proposen mesures d’optimització del seu ús i millores en la seva rendibilitat social i ambiental. 

Sí que es proposen les infraestructures necessàries per a millorar l’ús de la bicicleta i la marxa 

a peu en l’àmbit interurbà. 

En el PDM de les Terres de l’Ebre s’estableixen aquelles mesures que, segons la configuració 

actual, maximitzen el saldo positiu del balanç entre competitivitat, integració social, qualitat de 

vida, salut, seguretat i sostenibilitat, i, per tant: 

 Configuren un model de transport més eficient per a millorar la competitivitat del 

sistema productiu. 

 Augmenten la integració social tot aportant una accessibilitat més universal. 

 Incrementen la qualitat de vida dels ciutadans. 

 No comprometen les condicions de salut dels ciutadans. 

 Aporten més seguretat en els desplaçaments. 

 Estableixen unes pautes de mobilitat més sostenibles. 

Per abordar aquests objectius de la mobilitat, el PDM de les Terres de l’Ebre defineix, en primer 

lloc, la mobilitat existent en aquest territori. Per això s’estudia primer les diferents variables de 

mobilitat que entren en joc a l’hora d’analitzar els moviments: la demografia, l’urbanisme, 

l’habitatge, les activitats econòmiques i la motorització. 

Acte seguit, el PDM entra a analitzar les enquestes de mobilitat quotidiana (EMQ) i obligada 

(EMO). S’analitza la mobilitat entre les Terres de l’Ebre i l’exterior, dintre de les comarques que 

conformen aquest ens territorial, entre municipis i dins dels mateixos. Es desprèn que el vehicle 

privat és amb diferència el mode més utilitzat, i que els desplaçaments amb transport públic 

són escassos (sobretot quan es miren els viatges intramunicipals). 

Pel que fa la bicicleta, aquesta s’empra sobretot per lleure i per motius d’estudi en aquelles 

zones orogràficament més adients, com és ara la planura del Delta de l’Ebre. L’ús de la 

bicicleta en un dia feiner és força puntual i entre municipis concrets als municipis amb menys 

pendent orogràfica. Així, cal destacar la relació Tortosa - Roquetes, Tortosa - Amposta, l’Aldea 

- Camarles, Sant Jaume d’Enveja - Amposta, Santa Bàrbara -Masdenverge i ant Carles de la 

Ràpita - Alcanar. Existeix també una relació entre Móra d’Ebre i Móra la Nova (14 

desplaçaments) que es deu, possiblement, a la proximitat entre els 2 nuclis urbans. 

És important tenir en compte la bicicleta quan es parla d’una distància assumible ja que 

realment tenen un volum de viatges significatiu. L’ús de la bicicleta està molt més estès a les 

Terres de l’Ebre que al global de Catalunya, sobretot pel que fa les comarques del Baix Ebre i 

del Montsià. L’alt ús del cotxe s’explica també per la manca d’una xarxa eficient de transport 

públic. 
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Fig. 2.2   Desplaçaments en bicicleta en un dia feinera les Terres de l’Ebre. 

 

 

Fig. 2.3   Repartiments modals de Catalunya, les Terres de l’Ebre i les comarques que en formen part. 

Havent fet l’anàlisi pertinent de la mobilitat, el PDM analitza la xarxa d’infraestructures per la 

mobilitat a la zona d’estudi. Així, analitza les infraestructures viàries, ferroviàries, aèries, 

fluvials, de mercaderies, de transport públic, per a vianants i per a bicicletes existents. 

Pel que fa la bicicleta, bona part de les Terres de l’Ebre convida a desplaçar-se en bicicleta, 

però les infraestructures existents s’utilitzen principalment pel cicloturisme (Vies Verdes). 

Actualment la via més transitable com a Via Verda és la de Roquetes i Tortosa (Baix Ebre) fins 

a Valljunquera (Aragó). Tot i així és possible continuar fins Alcañiz i la Puebla de Híjar (en total 

128 km, 49 km dels quals entre Roquetes i Arnes – Lledó, el tram català). Es preveu en un futur 

la connexió amb el Delta de l'Ebre. Aquesta via verda compta amb uns 16.000 ciclistes/any a 

l’alçada de Xerta. 

Igualment, al voltant de Tortosa i Amposta  és necessari crear una xarxa interurbana segura 

que permeti uns desplaçaments en bicicleta segurs. Cal pensar que davant una oferta de 
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transport públic baixa, com és el cas de moltes de les relacions de les Terres de l’Ebre, la 

bicicleta pot esdevenir un mode alternatiu al vehicle privat, especialment per a la població jove. 

Les necessitats quotidianes de mobilitat no compten amb infraestructures específiques per a la 

bicicleta. Els àmbits urbans de les Terres de l’Ebre no disposen de xarxes de carril bicicleta. 

Tanmateix, a Tortosa (capital del Baix Ebre) i a Amposta (capital del Montsià), han estat 

localitzats diversos trams de carril bicicleta. 

Finalment, el PDM proposa una sèrie de mesures i de propostes per assolir els objectius de 

millorar la xarxa de transport per a la mobilitat a les Terres de l’Ebre. Les mesures proposades 

que afecten la bicicleta són: 

 Crear una xarxa interurbana de carrils bici. La bicicleta és un mode de transport eficient 

per a desplaçaments de curta distància, en relacions urbanes i interurbanes i per a 

determinats col·lectius, sempre i quan es disposi d’unes condicions orogràfiques 

favorables (pendents màxims del 5%) com els municipis de les comarques del Baix 

Ebre i el Montsià. Especialment a la zona del Delta de l’Ebre la bicicleta ha estat un 

mode de transport tradicional per desplaçar-s’hi en la mobilitat quotidiana i en el 

turisme. Es busca, d’aquesta manera: 

o Fomentar una mobilitat més sostenible, augmentant la quota modal de la 

bicicleta. 

o Garantir uns desplaçaments segurs en bicicleta en àmbits interurbans 

connectant xarxes de carrils bici existents. 

o Millorar l’accessibilitat en bicicleta a zones d’interès turístic. 

 Redactar un pla d’aparcaments municipals per a bicicletes. 

 Incentivar la creació i el desenvolupament de les xarxes urbanes de carril bici. 

 Estudiar la creació d’un servei de bicicletes públiques. 

 Implantar un servei de bicicletes comunitàries als centres generadors de mobilitat. 

 Incentivar la implantació del Pla estratègic de la bicicleta de Catalunya. 

2.7 Pla Estratègic de la Bicicleta 

El Pla Estratègic de la Bicicleta 2008-2012 és un pla sectorial específic establert per la Llei 

9/2003 de la mobilitat, de jerarquia inferior a les Directius nacionals de mobilitat de Catalunya, i 

impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. La Llei de mobilitat 9/2003, 

del 15 de juny de 2003, determina la visió global de la mobilitat com un sistema que prioritza els 

modes de transport més sostenibles, com el transport públic, el pedestre o la bicicleta. 

L’objectiu principal del PEB és potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport 

arreu de Catalunya. Aquest objectiu es vol assolir mitjançant el desenvolupament de noves 

línies estratègiques i plans d’acció del PEB. Per a cada acció es descriuen els continguts, els 

agents implicats en el seu desenvolupament, l’organisme responsable, la data d’inici i la de 

finalització, els indicadors de seguiment i el cost total de l’acció desglossat per anys. 

La memòria del Pla inclou la diagnosi de la situació de la bicicleta a Catalunya i la seva anàlisi 

DAFO, com a pas previ er a la definició i la concreció de les línies estratègiques i els plans 

d’acció. 

El PEB té un període de vigència fins l’any 2012. Així mateix, el Pla recull el cronograma 

d’execució de cada pla d’acció per semestres de desenvolupament. 
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Altres plans i programes relacionats amb el PEB, tant per l’àmbit territorial de la planificació 

(Catalunya) com pels sector de la planificació, considerant que una planificació coherent i 

integrada a la mobilitat, el transport, l’energia, el medi ambient, la salut, els usos del territori i el 

turisme poden afavorir la bicicleta: 

 Directrius Nacionals de la Mobilitat 2006-2010 (DNM). Aquestes directrius han orientat 

la redacció del PEB. Les DNM tenen caràcter de pla territorial sectorial i són la 

projecció del model de Catalunya de 8 milions d’habitants per 2006, amb un creixement 

econòmic del 3 %, una població concentrada en ciutats mitjanes i poc disperses i amb 

menys impactes per congestió i contaminació després de reduir viatges i distàncies, 

però amb millor accessibilitat als llocs bàsics, a ser possible a peu, en bicicleta o en 

transport públic. 

 Pla Territorial General de Catalunya (PTG) i Plans Territorials Parcials (PTP). 

 Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC). És el pla territorial 

sectorial que permet el desenvolupament coordinat de les xarxes viàries, ferroviàries i 

logístiques de Catalunya, tant pel transport de viatgers com pel de mercaderies. En 

aquest Pla s’exposa una breu proposta de xarxa ciclista en què s’estableixen tres 

nivells de xarxa (bàsica, comarcal i municipal), les seves relacions funcionals i les 

connexions amb les xarxes transeuropees de vies ciclistes. També s’exposen les 

actuacions previstes per a xarxes ciclistes, definint el terme “xarxa” a partir de l’ús 

d’infraestructures ja existents (unint carreteres en desús i vies potencialment ciclistes, 

locals i regionals, dins d’una senyalització comuna) i creant noves infraestructures per a 

ampliar-la. Al Pla s’estableix com a primera fase d la construcció d’una xarxa ciclista 

bàsica l’adequació dels eixos principals del territori pel que fa la mobilitat ciclista de 

manera que tots els ciutadans de Catalunya puguin disposar de vies ciclistes com a 

alternativa al vehicle motoritzat. Aquells eixos situats en corredors de baixa demanda o 

de difícil accessibilitat quedarien per a fases posteriors. 

 Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte 2005-2020 (PEIT). És el document 

bàsic desenvolupat pel Ministeri de Foment per a la planificació de les infraestructures 

del transport d’Espanya en un horitzó de mitjà i llarg termini. L’objectiu del PEIT és 

contribuir a la millora de la competitivitat econòmica, la cohesió territorial i social, la 

seguretat i la qualitat del servei en tots els mitjans de transport des dels principis de 

racionalitat i eficiència en l’ús dels recursos. El PEIT aborda la planificació de la 

bicicleta dins del seu pla de promoció dels mitjans no motoritzats, l’objectiu del qual és 

promoure un ús còmode, segur i atractiu dels mitjans no motoritzats com una part 

substantiva de la política integral de mobilitat. En concret, aquest Pla articula una 

estratègia específica per a la promoció de la bicicleta, basada en les següents 

directrius (capítol 6.10.4): 

o Millorar de la seguritat vial del ciclista. 

o Garantir la intermodalitat del ciclisme. 

o Crear una xarxa bàsica de vies ciclistes. 

o Ajudar al finançament d’infraestructures viàries per a ciclistes. 

o Mesures d’àmbit legislatiu. 

o Promoure el ciclisme. 

 Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015. Té com a finalitat la introducció d’un model 

energètic que permeti que el país avanci cap a un desenvolupament sostenible. 

 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000. És un pla territorial sectorial 

que té com a objectiu la delimitació i l’establiment de les determinacions necessàries 
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per la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera 

necessària assegurar, d’acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, 

culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. La Xarxa Natura 2000, creada 

a partir de la Directriu d’hàbitats, defineix una xarxa europea coherent de zones 

d’especial conservació. 

3 Condicionants 

Com a condicionants a tenir en compte a la zona de Projecte s’han de considerar els que es 

citen en aquest apartat. 

3.1 Anell Viari del Delta de l’Ebre 

L’Anell Viari del Delta de l’Ebre unirà les poblacions de l’Aldea, Camarles, Deltebre (tots tres a 

la comarca del Baix Ebre), Sant Jaume d’Enveja, el Poble Nou del Delta, Sant Carles de la 

Ràpita i Amposta (aquests darrera al Montsià) recorrent una distància total de 48,9 km millorant 

substancialment la comunicació al Delta. Per a la seva realització, s’intentaran condicionar 

majorment carreteres ja existents i traçats de camins preexistents. La intenció és, així, obrir el 

mínim de nous traçats possibles conservant el territori i l’entorn del Delta, tant pel que fa el Parc 

Natural i les seves proximitats com els camps de conreu d’arròs. L’impacte ambiental i 

paisatgístic ha de ser el mínim possible. Es preveu que aquesta actuació tingui una inversió 

total d’entre 60 i 70 M€. 

 

 

Fig. 3.1   Imatge esquemàtica de l’Anell Viari al Delta de l’Ebre. 
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Dins de l’Anell Viari es poden distingir cinc trams que en conjunt s’assignen a la xarxa local i 

que tenen 8 o 9 m d’amplada segons el tram: 

 Camarles – Deltebre 

 Sant Jaume d’Enveja – el Poble Nou del Delta 

 El Poble Nou del Delta – Sant Carles de la Ràpita 

 Sant Carles de la Ràpita – Amposta 

 Amposta – Camarles 

Per a completar aquest projecte i enllaçar l’Anell amb les principals vies de comunicació de la 

zona (N-340 i AP-7) s’ha inclòs la construcció d’una nova carretera entre l’Ampolla i Camarles. 

Aquesta nova carretera, de secció 7/9, serà una connexió entre la N-340 al terme municipal de 

l’Ampolla, a prop de la urbanització de l’Ampolla-Mar i la carretera TV-409 (de Camarles a 

Deltebre) al nucli de Camarles, convertint-se en la principal via d’accés al marge esquerre del 

Delta. 

3.1.1 Condicionament de la carretera TV-3409 de Camarles a Deltebre 

Prèviament a l’elaboració de l’estudi informatiu de l’Anell Viari es van acabar l’any 2000 les 

obres per al condicionament de la carretera TV-3409 que uneix, precisament, els municipis de 

Camarles i Deltebre. Es va adaptar la secció d’aquesta carretera a una 7/9 per comunicar millor 

i amb més capacitat i seguretat aquests dos municipis. El condicionament d’aquest tram, a 

l’estar ja efectuat, no va ser objecte d’estudi pel que fa l’Anell Viari. 

3.1.2 Anell Ciclista 

A més de l’Anell Viari es preveu la construcció d’un Anell Ciclista sensiblement paral·lel per 

promoure l’activitat turística d’aquesta zona de Catalunya. Aquest Anell tindrà una amplada de 

tres metres i estarà pavimentat amb material granular. Es farà sobre els camins de serveis dels 

canals de reg, sobre camins agrícoles o sobre pistes de nova creació en contigüitat amb l’Anell 

Viari. 

3.2 Projecte bàsic Xarxa de “Carril bici” al Parc Natural del Delta de 

l’Ebre 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre ha promogut l’establiment d’uns itineraris amb bicicleta pel 

Delta de l’Ebre amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes mitjançant el disseny d’una 

xarxa viària que segregui, en la mesura del possible, el trànsit de bicicletes del motoritzat. 

També es pretén potenciar el turisme ludicoesportiu fent possible que aquest públic pugui 

desplaçar-se des de tots els pobles del Delta fins als llocs d’interès a través d’unes vies 

específiques connectades dintre d’un disseny general i que eviti duplicats. 

S’han creat, així, una sèrie d’itineraris per visitar certs indrets distingits del Delta: 

 Itinerari 1. Ruta de les llacunes. 

 Itinerari 2. Ecomuseu – desembocadura. 

 Itinerari 3. Ecomuseu – Fangar. 

 Itinerari 4. Aldea – Camarles – Ampolla. 

 Itinerari 5. Desembocadura – Garxal – Riumar. 

 Itinerari 6. Amposta – Casa de fusta. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex I. Antecedents 23 

 

 Ruta bici – a peu bassa de les Olles. 

Aquestes 7 rutes amb bicicleta ja creades s’emmarquen dins el Projecte bàsic de creació d’una 

extensa xarxa carril bici amb uns 220 km de longitud que cobreixi el global del territori del Delta. 

Es tractaria dels següents itineraris: 

 AM1. Amposta – Casa de Fusta – el Poble Nou del Delta. 

 AM2. Ullals d’en Baltasar. 

 AM3. Llacuna de l’Encanyissada i la Tancada. 

 AM4. Amposta – Balada – Sant Jaume d’Enveja. 

 AJ1. Amposta – Sant Jaume d’Enveja – els Muntells – urbanització l’Eucaliptus. 

 SJ1. Sant Jaume d’Enveja – la Platjola – Migjorn. 

 CJ1. Camí de Sant Jaume: Sant Jaume d’Enveja – el Poble Nou del Delta. 

 CJ2. Camí de Sant Jaume: el Poble Nou del Delta – Sant Carles de la Ràpita. 

 CJ3. Camí de Sant Jaume: Sant Carles de la Ràpita – Amposta. 

 SC2. Sant Carles de la Ràpita – l’Encanyissada “opció 2”. 

 DE1. Deltebre – l’Ampolla. 

 DE2. Deltebre – Platja de la Marquesa. 

 DE3. Lo Goleró – Port del Fangar. 

 DE4. Deltebre – l’Aldea/Amposta. 

 DE5. Deltebre – Riumar. 

 DE6. Deltebre – Garxal. 

 AP1. L’Ampolla – Bassa de les Olles. 

 CA1. Camarles. 

 AL1. L’Aldea. 

 

Fig. 3.2   Xarxa de carrils bici proposat al Projecte bàsic Xarxa de “Carril bici” al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
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El present Projecte aprofita en part el recorregut d’alguns d’aquests itineraris, si bé no aprofita 

totalment el seu traçat i pretén constituir, a més, una millora i una adequació del mateix a un 

caràcter més purament lúdic i de turisme familiar. Els recorreguts proposats en aquesta Xarxa 

passen en moltes ocasions per camins compartits amb vehicles, amb diferent intensitat, i no 

estan adaptats, condicionats ni orientats al trànsit en bicicleta. Es creu convenient, per tant, una 

adaptació d’aquests itineraris a uns espais més preparats per a l’aprofitament d’un públic més 

general, amb millor senyalització i un paviment que faci més còmoda l’excursió. 

3.3 Pont de Deltebre a Sant Jaume d’Enveja 

El nou pont entre Sant Jaume d’Enveja i Deltebre, inaugurat el passat 30 de setembre de 2010, 

constitueix el punt clau de l’Anell Viari del Delta en el seu objectiu d’equilibrar i comunicar la 

vialitat dels dos hemideltes. Es dota, en aquest punt on coincideixen les dues principals 

poblacions, d’una infraestructura de comunicació entre llur nuclis urbans, creant un itinerari, 

també per bicicleta, que aproxima la natura de la totalitat del Delta als habitants de la zona i als 

visitants. 

Per al seu disseny es va obrir una convocatòria d’idees des del DPTOP. La proposta 

guanyadors va ser Lo Passador, obra dels enginyers Diego Cobo i Jiri Strasky, a partir de la 

qual es va redactar el projecte constructiu. La idea principal era que esdevingués una 

alternativa al tradicional pas del transbordador entre els dos municipis i com un ample passeig 

sobre el riu Ebre. També està adaptat per al pas de bicicletes. 

És un pont de tipus fix ancorat en sí mateix, amb el tauler suspès mitjançant un sistema de 

cables. La seva estructura és mixta, formada per un calaix metàl·lic i una llosa superior de 

formigó armat. Té una longitud de 250 m dividida en tres trams: dos extrems de 69 m i una part 

central e 112 m. El pont compta amb un gàlib nàutic lliure de 12 m en un tram central de 56 m 

per tal de permetre el pas de les embarcacions. 

Una de les particularitats del pont és que la seva plataforma està dividida en dues parts 

diferenciades. D’una banda, en un costat la calçada està destinada a la circulació de vehicles 

motoritzats. D’altra banda, s’habilita una àmplia vorera per al pas dels vianants i un carril bici. 

L’amplada total del pont és de 19,3 m i s’hi poden distingit els espais següents: 

 Calçada de 8 m, amb dos carrils de 3,5 m per a la circulació de vehicles amb sengles 

vorals de 0,5 m. 

 Zona de passeig de 7,8 m d’amplada. Aquesta zona es divideix en una vorera per a 

vianants de 2 m, un espai per al descans de 3,3 m i un carril bici de 2,5 m. 

 L’espai central de separació (entre la calçada i la zona de passeig) i les baranes sumen 

els 3,5 m restants. 

 

Fig. 3.3   Seccions longitudinal i transversal del projecte de construcció del pont. 
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Fig. 3.4   Vista de la materialització de la secció transversal del pont, amb espai per a vehicles, bicicletes, vianants i 

descans. 

La voluntat que el pont, amb un disseny respectuós amb l’entorn del riu, convidi al passeig es 

plasma en la seva amplitud i en el seu tractament superficial, que es desenvolupa de manera 

suau i harmoniosa. Pel que fa la il·luminació del pont, tant a la plataforma com a les piles és 

suau i discreta. 

A més de la construcció del pont, les obres inclouen la formació dels vials de connexió. Al 

costat de Sant Jaume d’Enveja connecten amb l’avinguda de l’Ebre i a l’encreuament s’hi ha 

construït una rotonda. A la banda de Deltebre, s’ha connectat amb el carrer Girona i també s’ha 

fet un giratori al punt de connexió. D’altra banda, els treballs complementaris d’urbanització: 

 Construcció de vies de comunicació per a vianants i ciclistes entre el pont i els passeigs 

fluvials. 

 Construcció d’una zona d’aparcaments del costat de Sant Jaume d’Enveja. 

 Enjardinament de les àrees entre els vials projectats. 

 Habilitació, a l’estrep del costat de Deltebre, d’una sala destinada a l’Ecomuseu del 

Delta. 

 Instal·lació dels sistemes de reg a les zones enjardinades del costat del pont i a les 

rotondes. 

 Enllumenat del pont, així com la il·luminació en tots els vials i la rotonda amb columnes 

llumeneres. 

4 Mobilitat a la zona del Delta de l’Ebre 

Es presenten a continuació les dades de la mobilitat a les terres del Delta de l’Ebre emfatitzant 

els desplaçaments amb bicicleta. Aquest Projecte ha de permetre la mobilitat amb aquest mitjà 

de transport, tant pel que la comunicació entre municipis (Camarles, l’Ampolla i Deltebre) com 

aquella que potenciï el desenvolupament del turisme ecològic, facilitant el passeig amb bicicleta 

pel Parc Natural i pels paisatges i punts culturals de l’entorn. 

4.1 Mobilitat Quotidiana de les Terres de l’Ebre 

Les dades de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ) de 2006 mostren que els residents als 

municipis de les Terres de l’Ebre realitzen de mitjana 581.128 desplaçaments en jornada 
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laboral i 411.687 en caps de setmana i festius. Considerant la població de l’àmbit d’estudi 

suposa una mitjana de 3,39 i 2,40 desplaçaments per persona i dia, respectivament. 

Taula 4.1   Mode de transport utilitzat en desplaçaments segons el tipus de dia de la setmana. 

 
Feiner  Festiu 

Mitjà de transport principal # %  # % 

Pedestre 243.944 42,0  154.207 37,5 

Bicicleta 11.480 2,0  6.932 1,7 

Mitjans no  motoritzats 255.424 44,0  161.139 39,1 

Autobús urbà 2.204 0,4  327 0,1 

Autobús interurbà 2.607 0,4  902 0,2 

Metro 504 0,1  518 0,1 

Tramvia 25 0,0  0 0,0 

FGC 25 0,0  0 0,0 

Rodalies RENFE 505 0,1  388 0,1 

Autobús empresa 771 0,1  723 0,2 

Autobús escolar 5.659 1,0  0 0,0 

Autocar (excursions) 574 0,1  2.479 0,6 

Taxi 1.622 0,3  550 0,1 

Tren regional/llarg recorregut 1.888 0,3  1.069 0,3 

Avió 16 0,0  0 0,0 

Altres transports públics 0 0,0  0 0,0 

Transport públic 16.400 2,8  6.956 1,7 

Cotxe com conductor 219.178 37,7  143.992 35,0 

Cotxe com acompanyant 58.216 10,0  80.823 19,6 

Moto com conductor 17.031 2,9  10.757 2,6 

Moto com acompanyant 758 0,1  705 0,2 

Furgoneta/camió 10.523 1,8  4.810 1,2 

Altres vehicles privats 3.535 0,6  2.346 0,6 

NS/NC 62 0,0  158 0,0 

Transport privat 309.303 53,2  243.591 59,2 

Total 581.127 100,0  411.686 100,0 

 

A partir de les dades de la Taula 4.1  es poden elaborar les Figures 4.1 i 4.2 amb les 

característiques més destacables i interessants per al Projecte: 
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Fig. 4.1   Distribució dels desplaçaments pels diferents modes 
de transport en un feiner.  

 

Fig. 4.2   Distribució dels desplaçaments pels 
mitjans no motoritzats en un feiner.  

El transport a les Terres de l’Ebre és essencialment motoritzat i amb cotxe, si bé els modes no 

motoritzats representen una part important, bàsicament pel que fa els desplaçaments curts. La 

pràctica inexistència de transport públic a les Terres de l’Ebre (tan sols 3 línies d’autobús a 

Tortosa i amb freqüències de 30 min) en condiciona el seu baix nivell d’ús. El transport 

interurbà depèn exclusivament de l’autobús, ja que el ferrocarril existent al Baix Ebre i a la 

Ribera d’Ebre no satisfà la mobilitat interna sinó que representa un enllaç amb els nuclis urbans 

de Barcelona i Tarragona. 

Analitzant els motius dels desplaçaments, a partir de l’EMQ 2006 es pot elaborar la Taula 4.2: 

Taula 4.2   Motius dels desplaçaments segons el tipus de dia.  

 
Feiner  Festiu 

Motiu del desplaçament # %  # % 

Treball 94.000 16,2  20.104 4,9 

Estudis 47.058 8,1  130 0,0 

Mobilitat ocupacional 141.058 24,3  20.234 4,9 

Compres quotidianes 37.404 6,4  29.817 7,2 

Compres no quotidianes 3.559 0,6  3.403 0,8 

Acompanyar a persones 25.844 4,4  6.907 1,7 

Oci/Diversió 36.730 6,3  83.042 20,2 

Passejar 18.019 3,1  26.959 6,5 

Visita amic/familiar 13.720 2,4  25.658 6,2 

Gestions personals 15.696 2,7  9.783 2,4 

Metge/hospital 8.917 1,5  794 0,2 

Formació no reglada 5.027 0,9  1.112 0,3 

Menjar fora, no per oci 715 0,1  1.172 0,3 

Altres 4.798 0,8  9.699 2,4 

Mobilitat personal 170.429 29,3  198.346 48,2 

Tornada a casa des de motiu ocupacional 123.115 21,2  17.628 4,3 

Tornada a casa des de motiu personal 146.528 25,2  175.479 42,6 

Total 581.130 100,0  411.687 100,0 
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La mobilitat per motius personals és més freqüent que pels motius ocupacionals (treball 

remunerat i estudis reglats), sobretot per oci/diversió. 

 

Fig. 4.3   Freqüència dels desplaçaments segons motiu i dia. 

Definits els paràmetres més generals de la mobilitat, es tracta ara d’establir les relacions 

territorials en els desplaçaments. Les Taules 4.3 i 4.4 són unes matrius de fluxos dins les 

comarques de les Terres de l’Ebre. S’ha de dir, emperò, que les Taules es refereixen al total de 

desplaçaments que s’originen o finalitzen en aquestes comarques, independentment de si la 

persona que el realitza és resident o no a l’àmbit d’estudi: 

Taula 4.3   Fluxos origen-destí dins de les comarques de les Terres de l’Ebre per feiners.  

 Feiner 

  Destí 

  Baix Ebre Montsià Ribera d’Ebre Terra Alta Total 

O
ri

g
e
n

 

Baix Ebre 220.757 11.165 988 709 233.619 

Montsià 11.202 199.395 125 179 210.928 

Ribera d’Ebre 1.009 153 67.046 983 69.191 

Terra Alta 688 184 997 35.180 37.049 

Total 233.656 210.897 69.183 37.051 550.787 

 

Taula 4.4   Fluxos origen-destí dins de les comarques de les Terres de l’Ebre per festius.  

 Festiu 

  Destí 

  Baix Ebre Montsià Ribera d’Ebre Terra Alta Total 

O
ri

g
e
n

 

Baix Ebre 139.473 11.848 891 972 153.184 

Montsià 12.285 139.261 259 353 152.158 

Ribera d’Ebre 965 259 40.409 556 42.189 

Terra Alta 1.091 353 387 27.849 29.680 

Total 153.814 151.721 41.946 29.730 377.211 

 

Es desprèn de les dades que la gran majoria dels desplaçaments són de curt recorregut, ja que 

la són majoritàriament trajectes dins d’una mateixa comarca (només el 5 % en feiners i el 8 % 

en festius són desplaçaments entre diferents comarques). El Baix Ebre, comarca d’estudi de la 

zona de Projecte, és la major generadora i atraient de viatges. Un 39 % del total de 
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desplaçaments a les Terres de l’Ebre, contant tant festius com feiners, es realitzen dins de la 

comarca del Baix Ebre, i el 87 % dels viatges que hi tenen l’origen o el destí són interns (és a 

dir, tenen tant l’origen com el destí a la comarca amb capital a Tortosa). 

4.2 Mobilitat ciclista a Catalunya 

El parc de bicicletes a Catalunya era d’aproximadament 2,2 milions a 2004, el 75 % de les 

quals es concentrava a la província de Barcelona. Considerant que en el global d’Espanya es 

comptabilitzaven 231 bicicletes/1.000 habitants, s’ha detectat un increment interanual del 5 % 

del parc de bicicletes a Catalunya. Es considera, a més, que d’aquest total de bicicletes unes 

332.190 circulen de manera habitual. 

Taula 4.5   Parc de bicicletes a Espanya, a Catalunya i per província.  

Estimació del parc de bicicletes per demarcació 

Bicicletes/1.000 habitants a Espanya (any 1997) 231 

Increment interanual del parc de bicicletes 5 % 

Bicicletes/1.000 habitants a Espanya (any 2004) 325 

Àmbit territorial Nombre de bicicletes 

Espanya 14.040.984 

Catalunya 2.214.603 

Barcelona 1.663.518 

Girona 206.790 

Lleida 125.170 

Tarragona 219.124 

 

Hi ha una alta potencialitat de persones usuàries de la bicicleta, com ho testimonia l’important 

parc de bicicletes en desús (el 15 % de les bicicletes es fa servir com a eina de desplaçament 

quotidià). S’ha constatat un important creixement els darrers anys més pel que fa l’ús que no 

pas la venda de bicicletes. Els principals motius d’aquest increment estan relacionats amb el 

lleure i els desplaçaments quotidians. En aquest sentit, l’habilitació d’espais i carrils bici ha 

significat un element clau per entendre aquest augment en l’ús de la bicicleta. 

Tot i aquestes bones tendències, la bicicleta encara es fa servir bàsicament pel desplaçament 

de lleure i una gran part de la població la identifica d’aquesta manera. A més, i tot i les 

estadístiques oficials, la bicicleta és percebuda com un mitjà de transport perillós. 

Els costums de la població urbana de desplaçar-se en transport públic, la intermodalitat i 

l’important volum e mobilitat no obligada fan que la promoció de l’ús de la bici sigui un aspecte 

interessant a desenvolupar en l’àmbit urbà, així com un recurs d’alt interès per al lleure, la salut 

i l’esport interurbà. 

L’oferta catalana global d’infraestructures i serveis de la bicicleta, però, és encara reduïda si 

tenim en compte que no hi ha cap xarxa bàsica ni vertebradora que comuniqui el conjunt del 

territori. L’oferta actual està formada per accions locals atomitzades que no ofereixen una 

continuïtat en les vies ni tampoc segueixen uns criteris homogenis o comuns. Unides a aquesta 

manca d’infraestructures segures i contínues, les limitacions actuals de la intermodalitat i les 

poques actuacions en normatives i ordenances fan que l’ús de la bicicleta com a mode de 

desplaçament habitual sigui encara minoritari a bona part del territori català. 

Tot i així, s’identifica, entre les entitats, les persones usuàries i la mateixa demanda, un interès 

cada vegada més important per a la promoció de l’ús de la bicicleta com a mode de transport 
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alternatiu al motoritzat, principalment quotidià i de lleure a escala urbana, i de lleure, turístic i 

esportiu a escala interurbana. 

4.2.1 Tipologies de ciclistes: modalitats d’ús 

Segons l’ús que se li doni a la bicicleta existeixen diferents modalitats de ciclistes: 

Taula 4.6   Diferents tipus d’ús de la bicicleta. 

 

 

I cadascuna tindrà un perfil d’usuari amb les seves necessitats i particularitats: 

Taula 4.7   Necessitats diferenciades de cadascun dels grups de persones usuàries. 

 

 

4.2.2 Aforament de ciclistes a les xarxes existents 

S’evidencia una certa complexitat en l’obtenció de dades fiables i actualitzades sobre la 

bicicleta a Catalunya. La informació numèrica disponible sobre la bicicleta és molt dispersa, i la 

poca que hi ha s’ha obtingut mitjançant sistemes de mesurament manuals, molt localitzats i que 

no han tingut un seguiment en el temps. 
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Algunes de les raons d’aquesta situació són la dificultat que suposa el disseny d’un sistema de 

mesurament de bicicletes fiable així com l’escàs interès, fins ara embrionari, de la població per 

a promoure’n realment l’ús. 

Es mostra informació d’aforaments a vies verdes de Catalunya i particularment de Girona tot i 

no ser properes a la zona d’estudi, per tenir i per mostrar la informació disponible quan es 

quantifica el moviment ciclista. 

4.2.2.1 Aforament de ciclistes a les vies verdes: vies interurbanes 

A Catalunya hi ha quatre vies verdes: la via del Carrilet, la via del Ferro i la via del Tren a 

Girona, i la reconeguda com la via de la Terra Alta, que actualment s’uneix amb la via del Baix 

Ebre a Tarragona. 

La via del camí natural del Carrilet és la més utilitzada de l’Estat espanyol. Les vies verdes de 

Girona són de les més transitades de l’Estat, totes superen a mitjana nacional de persones 

usuàries no motoritzades (65 persones usuàries per dia). 

La via del Ferro i la del Carrilet són també les que obtenen el grau de satisfacció més alt per 

part de les persones usuàries d’Espanya (5/5). 

 

Fig. 4.4   Promig d’usuaris no motoritzats per a cada camí.  

4.2.2.2 Aforament de ciclistes a les vies verdes de Girona: vies interurbanes 

El nombre de persones usuàries de les vies verdes de la província de Girona es va multiplicar 

per vuit entre els anys 2000 i 2004. El gran interès de certs agent econòmics gironins a 

promoure aquestes vies verdes explica en gran mesura el seu recent èxit. De fet, es va passar 

de 8 agent econòmics interessats l’any 2004 als 18 un any més tard, demostrant l’interès i la 

participació en aquest tipus de vies ciclistes. Però no tan sols es tracta d’organismes externs a 

agent públics, sinó que fins a 23 municipis de Girona, a més de la mateixa Diputació gironina, 

formen part del Consorci de Vies Verdes de Girona. 

Una bona part de les persones usuàries de les vies verdes de Girona provenen de la mateixa 

província i de la regió metropolitana de Barcelona, essent el lleure i l’ecoturisme el principal 

motiu de les seves excursions, normalment de caràcter familiar. El seu nombre ha crescut de 

forma important al llarg dels darrers anys. 
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Fig. 4.5   Evolució anual dels usuaris de les vies verdes de Girona.  

4.2.3 Accidentalitat 

La zona urbana és la més perillosa per a vianants i ciclistes, concentrant el 96 % dels accidents 

amb víctimes per atropellament al conjunt de Catalunya l’any 2004. Aproximadament l’1 % dels 

vianants atropellats es relacionen amb la bicicleta. 

 

Fig. 4.6   Accidents per atropellament a Catalunya.  

L’any 2004 l’1,6 % dels accidents amb víctimes a tot Catalunya van ser de bicicletes, dels quals 

l’1,2 % van ser accidents mortals. La gran majoria d’aquests accidents de 2004, no obstant, van 

tenir lloc en zones urbanes, concretament un 86,5 % enfront de només un 13,5 % dels sinistres 

que es van produir en una zona interurbans com la del Projecte. De fet, en zones interurbanes 

els accidents amb bicicleta van disminuir un 40,1 % entre 1998 i 2004, si bé el total a Catalunya 

va augmentar pels sinistres en zona urbana. 

 

Fig. 4.7   Accidents amb víctimes de bicicleta. 
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Estadísticament, el ciclisme és el mode de transport que menys accidents registra. Això obeeix, 

principalment, al fet que la bicicleta es condueix amb molta cura i també al fet que els vehicles 

motoritzats cada vegada estan més conscienciats i acostumats a trobar ciclistes a les vies de 

circulació. 

Taula 4.8   Risc d’accident associat a diversos modes de transport (base: cotxe=100).  

Tipus de vehicle Nivell de risc 

Cotxes 100 

Avió 12 

Autocar 9 

Tren 3 

Bicicleta 2 

 

Taula 4.9   Risc d’accident per milió de quilòmetres. 

Grups d’edat Nivell de risc. Automòbil Nivell de risc. Bicicleta 

12-14 - 0,2 

15-17 - 0,2 

18-24 33,5 7,7 

25-29 17,0 8,2 

30-39 9,7 7,0 

40-49 9,7 9,2 

50-59 5,9 17,2 

60-64 10,4 32,1 

>64 39,9 79,1 

Total 20,8 21,0 
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1 Introducció 

En aquest annex es descriu la informació cartogràfica i topogràfica obtinguda, adaptada i 

emprada per a la realització del present Projecte. Es comenten els problemes i els 

inconvenients que ocasiona una topografia tan plana com la del Delta de l’Ebre, aparentment 

senzilla de definir. 

2 Cartografia 

La cartografia 1:5.000, així com els trams disponibles d’1:1.000, utilitzada per a la realització 

d’aquest Projecte ha estat facilitada en suport informàtic (arxius DWG) per Gestió 

d’Infraestructures SA (GISA) i per les publicacions d’abast públic de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC). 

3 Topografia 

La topografia especialment plana del Delta de l’Ebre suposa un notable inconvenient a l’hora de 

treballar amb la topografia disponible i a l’abast públic. L’ICC disposa tan sols de topografia a 

escala 1:5.000 de tot el Delta de l’Ebre, si bé d’indrets molt puntuals es pot trobar la 1:1.000: 

 

Fig. 3.1   Clapes amb topografia 1:1.000 al Delta de l’Ebre. 

No obstant això, a partir de la realització de l’estudi informatiu de l’Anell Viari es va traçar un 

cordó amb topografia 1:1.000 resseguint el traçat de la proposta efectuada (Figura 3.2). 

Es comprovarà que finalment no s’ha usat la topografia 1:1.000 perquè presentava diferències 

notables de cotes amb els punts de la 1:5.000 (diferent cota 0 de base), molt més extensa i 

amb més informació de tot el territori de la zona d’estudi. 

Aquesta mateixa topografia va ser proporcionada per GISA a partir d’una consulta d’informació. 

La poca accidentalitat del territori d’estudi, caracteritzat per una plana deltaica (les cotes a la 

plana de Projecte es mouen entre els 0 i els 2 m), dificulta en gran mesura la correcta definició 

de l’orografia del terreny. En aquest sentit, les corbes de nivell proporcionades pels plànols de 

l’ICC es mostren, com a molt, de metre en metre, i encara cada 5 m amb la topografia 1:5.000. 
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Fig. 3.2   Cordó de topografia 1:1.000 creat arran de l’estudi informatiu de l’Anell Viari amb el fons de la topografia 

1:5.000. 

3.1 Modificacions a la topografia 

Davant la dificultat de disposar d’una topografia insuficient es va optar per crear unes noves 

corbes de nivell intermèdies que caracteritzessin el relleu del Delta al decímetre. A partir de la 

base topogràfica proporcionada per GISA es va emprar el programa informàtic MDT5
®
, 

assistent de l’AtuoCAD
®
, per a refer la topografia adaptant-la a les necessitats requerides amb 

el nivell de detall adequat per al traçat de la via. 

Així, s’han hagut de redefinir les cotes de tots els punts d’arreu de la zona de Projecte i de 

determinar les línies de contorn, de trencament i les illes per a triangular com a pas previ a 

l’obtenció del model digital del terreny. Es van haver d’introduir manualment, doncs, els punts 

dels quals es tenia la cota i tots aquells elements rellevants per a definir la nova topografia 

(camins, carreteres, llac, canals, etc.).  

Una vegada es tenia la superfície degudament definida i triangulada es van crear les noves 

corbes de nivell que servirien per a tenir la topografia adient a les necessitats del terreny. Les 

noves corbes de nivell es van definir amb un interval de 0,2 m (corbes directores cada 1 m). 

En aquest punt, però, s’ha de destacar que el programa WinH
®
 (emprat per a l’elaboració del 

traçat i del càlcul de terres i de perfils) no detecta els trams corbs de les corbes de nivell 

creades amb MDT5
®
, de forma que se’ls va donar un grau de suavitat nul. Aquest fet pot 

provocar relleus més abruptes del normal al treballar amb la base topogràfica creada.  

A l’Apèndix que segueix es mostren imatges dels passos seguits per a la creació de la 

topografia emprada. Al document de Plànols es mostra la topografia resultant amb més detall. 
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i. Captures d’imatge del treball amb la topografia 

 

Fig. 3.3   Pas 1. Introducció manual de punts amb cota i de les línies de contorn. 

 

 

Fig. 3.4   Pas 2. Definició de les línies de ruptura i de les illes. 
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Fig. 3.5   Pas 3. Triangulació de la superfície creada. 

 

 

Fig. 3.6   Pas 4. Creació de les noves corbes de nivell cada 0,2 m. 
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1 Introducció 

L’Annex presentat a continuació constitueix un estudi sobre les característiques geològiques i 

geotècniques de la zona d’estudi. S’han consultat font d’informació de caràcter oficial: 

 Mapa geològic de Catalunya, escala 1:50.000, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC). 

 Mapa geològic d’Espanya, escala 1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME). 

Per a l’elaboració d’aquest estudi s’ha disposat també d’un informe realitzat en motiu de la 

redacció de l’estudi informatiu de l’Anell Viari i facilitada per GISA: 

 Estudi geotècnic. Nou Anell Viari Delta de l’Ebre. Baix Ebre – Montsià, informe 

6882/04/M02 del 29 de març de 2004. Empresa: Mediterrània de geoserveis SL. 

En referència a aquest estudi val a dir que es va analitzar tota la zona corresponent a l’Anell 

Viari excepte pel que fa el tram entre Camarles i Deltebre, la zona més propera al tram d’estudi. 

No obstant, i davant la manca de mitjans per a realitzar un estudi geològic fiable, s’ha optat per 

treure conclusions de la zona tractada en aquest estudi que fos més propera a la del Projecte. 

2 Objectius 

Els objectius que es pretenen assolir amb aquest estudi són: 

 Analitzar el marc geològic i geotècnic de la zona d’estudi. 

 Definir el perfil litològic del subsòl així com les característiques geotècniques 

d’identificació, resistència i deformabilitat de les capes travessades. 

 Determinar la cota del nivell freàtic 

 Analitzar els resultats obtinguts per concloure les condicions de ripabilitat del terreny, el 

tipus d’esplanada i la possible utilització de les terres existents com a material de 

terraplenat. 

La via ciclista és un camí destinat a la circulació de bicicletes i, puntualment, de vianants i de 

vehicles autoritzats de construcció, de manteniment i d’urgència. Les càrregues transmeses per 

les bicicletes i pels vianants es consideren menyspreables, però no així les dels vehicles que 

puguin circular per aquesta via, de forma que s’ha de caracteritzar el terreny pel pas de la 

maquinària de construcció i de rehabilitació una vegada posada en servei. 

3 Metodologia de treball 

Per tal de realitzar l’estudi geològic i geotècnic del terreny afectat pel Projecte s’han dut a terme 

els treballs que es resumeixen a continuació. 

3.1.1 Anàlisi de la informació prèvia 

S’han consultat les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona a l’ICC i a l’IGME 

per tal d’aconseguir el màxim aprofitament possible de les dades recopilades prèviament 

(aspectes geològics, hidrogeològics i geotècnics). 
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Prenent com a base la informació recopilada i revisada s’ha situat sobre els plànols geològics el 

traçat de la via ciclista proposada per tal de definir concretament la zona d’on s’hauria de 

realitzar l’estudi geològic. 

No obstant, es recorda que no s’ha disposat de la informació concreta de la zona d’estudi sinó 

que s’ha adoptat com a pròpia la referent a una zona propera i de característiques similars. 

3.1.2 Treball de camp 

El reconeixement geològic del terreny s’extrau a partir de Estudi geotècnic. Nou Anell Viari 

Delta de l’Ebre. Baix Ebre – Montsià (Mediterrània de geoserveis, SL) facilitat per GISA. 

En aquest, per a realitzar l’estudi geològic i geotècnic comentat es van dur a terme una sèrie de 

cales, sondeigs mecànics i assajos tant in situ com en un laboratori sobre el terreny del traçat 

projectat per l’Anell Viari, excepte en el seu tram entre Camarles i Deltebre: 

 

Fig. 3.1   Àmbit de l’estudi geotècnic consultat. Situacions de les cales i dels sondejos. 

Com es pot constatar, la zona d’estudi no es troba compresa dins de cap de les zones 

geològicament analitzades en aquest estudi. 

Es prendran com a vàlides les observacions i les conclusions extretes de la zona de les cales 

C1, C2 i C3 properes a la zona d’estudi i en el mateix hemidelta. 

4 Context geològic 

4.1 Situació de la zona d’estudi 

La zona es on desenvolupa el Projecte es situa al marge esquerra del Delta de l’Ebre, riu que 

aporta els materials arrencats al llarg del seu recorregut i que els diposita en la seva 

desembocadura. Són, per tant, materials provinents dels Pirineus, del Sistema Ibèric i de la 

Serralada Cantàbrica. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

6 Annex IiI. Geologia i geotècnia 

 

Els temporals de Llevant i els processos costaners intervenen i han intervingut en gran mesura 

en l’evolució deltaica, de tal manera que el perfil del Delta ha anat variant amb el temps. El 

veritable desenvolupament del Delta actual, no obstant, es va iniciar al final de la darrera 

glaciació quan el nivell del mar va ascendir i es va estabilitzar dues vegades fins arribar a la 

configuració actual. 

Al segle XV l’Ebre tenia tres desembocadures. El tancament de les badies durant els segles 

XVIII i XIX formà les llacunes litorals, determinant aquesta evolució la configuració actual del 

Delta. Tanmateix, la construcció d’embassaments aigües amunt del riu ha provocat una 

disminució notable de l’aportació de sediments del riu al Delta, fet que pot modificar 

determinades tendències de creixement del mateix en el balanç d’expansió-retracció que 

protagonitzen el riu i el mar respectivament. 

La zona estudiada es troba dins la plana d’inundació i terrasses fluvials actuals del riu, amb una 

topografia gairebé plana, si bé amb lleugeres inclinacions de poc desnivell.  

4.2 Delta geològic actual i subactual 

Des del punt de vista geològic, la zona d’estudi es troba al delta del riu Ebre, concretament al 

tram final de la Depressió de l’Ebre localitzada entre els contraforts de la Serralada Ibèrica i de 

les serralades Prelitoral i Litoral catalanes. 

El sistema deltaic de l’Ebre es recolza sobre el substrat del Mesozoic, format de manera 

majoritària per calcàries i dolomies estan tectònicament dominades per un plegament suau i 

orientat en direcció NE-SO. La majoria de les falles existents són de distensió i individualitzen 

diversos blocs, tant emergits com deprimits, els quals estan recoberts parcialment per dipòsits 

neogens i quaternaris. La neotectònica a què està sotmesa la zona ha condicionat la depressió 

sobre la qual s’ha desenvolupat el Delta de l’Ebre. 

Al Delta es poden distingir tres unitats fisiogràfiques fonamentals: la planícia deltaica, els 

ambients marins i els ambients fluviomarins i holomarins. 

La planícia deltaica ha estat construïda per sediments que pertanyen a quatre ambients 

sedimentaris principals. Primer hi ha l’ambient fluvial, el qual comprèn els levées naturals, els 

canals del riu, els canals abandonats i els distribuïdors abandonats. En segon terme, el 

palustre, és a dir, l’ambient de les zones pantanoses, maresmes, planures de sorra i canals de 

corrents. L’ambient fluviomarí aporta sediments fonamentalment al front deltaic. Finalment, 

l’ambient holomarí inclou platges, barres i fletxes. 

La zona en la qual es preveu la construcció del nou vial es troba dins les anomenades motes 

naturals (levées), formades per bancs de sediment que es distribueixen per la llera funcional 

del riu. Aquests bancs es desenvolupen d’una forma natural per la successiva superposició de 

capes de sediments dipositats pel riu durant les crescudes i els desbordaments de la seva llera. 

Estan situats a una alçada mitjana d’entre 1,5 i 3,5 m sobre el nivell mitjà del riu. 

Els ambients fluviomarins estan constituïts per sediments dipositats a partir d’una aportació 

fluvial directa. Els holomarins, pel seu compte, aporten sediments formats a partir de la deriva 

litoral al llarg de les costes (Oomkens, 1970). 

Els ambients marins estan representats pels sediments de la plataforma continental i els 

ambients de badia. Els sediments fluviomarins del prodelta estan infinitament lligats als dipòsits 

marins de la plataforma, als quals presenten una transició gradual aigües en fora. Els 

sediments fluviomarins i holomarins representen la transició entre els dipòsits marins i 

continentals. Aquesta transició pot ser gradual, amb els límits deposicionals definits per 

variacions quantitatives en els paràmetres que les diferents fàcies, tals com la textura i el 

contingut faunístic. Altres vegades, els diversos tipus de sediments estan ben caracteritzats 
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com unitats individuals, i en aquest cas generalment delimitats per un contacte erosional o no 

deposicional. 

 

Fig. 4.1   Distribució dels ambients sedimentaris de la planícia deltaica de l’Ebre i característiques geològiques de les 

àrees adjacents. 

La textura dels sediments és molt variable i, tot i que existeix un cert predomini de sorres fines, 

presenten una gran dispersió granulomètrica, des d’argiles, llims i sorres a totes les possibilitats 

intermèdies pel que fa a mescles i variacions de continguts relatius (argiles sorrenques, llims 

argilosos, sorres llimoses, etc.). Arriben a formar, localment, estructures de laminació creuada. 

La mida del gra i la proporció de nivells de sorra intercalats mostren un descens general cap a 

la desembocadura del riu. 

Aquests materials també presenten continguts biològics diversos formats per arrels i fragments 

de plantes. El contingut orgànic total és molt baix, tot i que localment pot ser més elevat i poden 

arribar a aparèixer petits llits de sòls de torbera. En aquesta zona també es poden arribar a 

apreciar antics canals fluvials abandonats. 

Pel que fa la zona concreta en què es realitzarà el Projecte s’observen les següents 

característiques geològiques: 
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Fig. 4.2   Característiques geològiques de la zona de Projecte. 

5 Litologia i característiques geotècniques 

5.1 Nivells de terra vegetal i reblerts 

La superfície de l’àmbit d’estudi es troba ocupada superficialment tant per terreny vegetal com 

per reblerts d’aportament extern, ja siguin corresponents a materials granulars per a 

condicionar zones de pas o vials provisionals, o bé per acumulacions de terres heterogènies 

dipositades sobre el terreny natural. 

En les cales realitzades s’ha detectat una capa superficial, en algunes ocasions constituïda per 

terra vegetal i, en d’altres, més o menys mesclada amb reblerts heterogenis d’aportament 

antròpic. 

En alguns casos, sobretot en les cales realitzades en zones de pas, pràcticament no s’ha 

detectat terra vegetal. 

En el sondeig realitzat s’han detectat aquests tipus de materials aportats (destinats, en part, al 

condicionament d’una zona de pas) fins a fondàries de 2,8 m respecte la boca del sondeig. 

Aquesta capa superficial es defineix, en les cales realitzades, fins a fondàries des de 0,2 m fins 

a 1,0 m respecte de la superfície del terreny del moment. 
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Des del punt de vista geotècnic, la terra vegetal i/o reblerts, en tractar-se de materials amb 

continguts de matèria orgànica generalment elevats i/o variables, no es pot considerar que 

presentin bones característiques geotècniques. 

Al mateix temps, els materials remoguts i/o d’aportament extern acostumen a presentar mala 

compactació i elevada col·lapsabilitat i, per tant, respondrien també a característiques 

geotècniques molt baixes. 

Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials es classifiquen com a 

sòls inadequats per a terraplens. 

5.2 Sorres i graves heteromètriques amb matriu llimoargilosa 

Sota la capa de terreny heterogeni o sòls inadequats, a les cales C1, C2 i C3 (que es prenen 

de referència per a definir la zona d’estudi) s’ha detectat un paquet detrític constituït per sorres i 

graves en proporcions variables, ambdues fraccions clarament heteromètriques, i envoltat tot 

per una matriu llimoargilosa de color marró vermellós, també amb continguts variables. 

Tot el conjunt presenta clars efectes de carbonatació, evidenciats per trams decolorats a 

tonalitats més clares i/o fins i tot blanquinoses, així com per la intercalació de nivells més o 

menys cimentat o endurits com crostes calcàries. 

Aquests nivells cimentats o crostes calcàries es detecten al fons de les tres cales anomenades, 

fet que justifica la fondària d’excavació. 

Tant els efectes de carbonatació com les variacions granulomètriques que caracteritzen aquest 

tipus de dipòsits no presenten un ordre cíclic estricte i, per tant, poden desenvolupar 

discontinuïtats laterals i en fondària. D’aquí la variació en la situació de els crostes calcàries i la 

possibilitat que intercalin trams predominants per fracció fina o bé trams dominants per fracció 

grollera. Aquest tipus de sòl no s’ha observat en el sondeig. 

Geotècnicament, es tracta d’un sòl detrític de plasticitat baixa i una permeabilitat mitja en 

general. El quadre de característiques geotècniques es pot consultar a la Taula 5.1. 

 Es pot considerar que es tracta de materials amb una elasticitat baixa i unes característiques 

d’acceptables a bones per a bases i subbases. En algun cas, es podrien emprar per a capes de 

rodolament.  

Cal destacar el contingut de matèria orgànica que es detecta en la mostra recollida a la cala 

C3, corresponent la mostra 2, atès que supera l’1 % exigit per poder catalogar aquests sòls 

com a adequats; per tant, es  desplaçarien les característiques d’aquest tipus de sòl cap a sòl 

tolerable.  

Així mateix, en la mostra 1 es detecta un contingut de fins (núm. 0,08 UNE) lleugerament 

superior al que s’exigeix per a sòls adequats (< 35 %), fet que desplaçaria també aquesta 

mostra cap a sòls tolerables.  

Així doncs, i tenint en compte aquestes observacions, a partir dels assaigs de laboratori 

realitzats, i segons el  Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3, aquests materials presenten 

uns requisits molt propers als que són necessaris per ser catalogats com a sòls adequats si es 

volen emprar per a la realització de terraplens, si bé s’hauria de tenir en compte, d’una banda, 

les possibles contaminacions per part de la capa de sòl vegetal superficial i, de l’altra, la 

possible intercalació de trams amb major contingut de fracció fina.  

Per contrarestar aquests possibles inconvenients, en algun cas, es podria fer una mescla 

constant dels materials durant la seva excavació i, a priori, a estendre’ls per realitzar el terraplè. 
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Taula 5.1   Característiques geotècniques del terreny descrit. 

Paràmetre geotèncic Valor 

Classificació USCS SM-GM-SC-GC 

Classificació HRB A-2-4 / A-4 

% que passa pel núm. 10 UNE < 3 % 

% que passa pel núm. 2 UNE 45-48 % 

% que passa pel núm. 0,08 UNE 21-43 % 

Contingut en matèria orgànica 0,57-1,59 % 

Contingut de sulfats solubles Inapreciable 

Límit líquid 22-31 

Índex de plasticitat 4-10 

Humitat natural 11,0-17,7 

Índex de col·lapse 0,04-0,25 % 

Potencial d’inflament 0,00-0,01 % 

Próctor  

 Densitat màxima 1,91-1,99 t/m
3 

 Humitat òptima 10,8-11,0 % 

CBR  

 Índex CBR 13-18 / 15-21 / 16-24 

Cohesió estimada 0,05-0,09 km/cm
2 

Angle de fregament intern estimat 27º-18º 

Pes específic aparent estimat 1,86-1,89 t/m
3 

 

5.3 Crosta calcària 

En les mateixes cales citades anteriorment, C1, C2 i C3, a fondàries d’1,2 a 2,8 m respecte de 

la superfície del moment, el treball de la retroexcavadora ha estat difícil o molt difícil atesa la 

intercalació d’un  nivell cimentat o endurit pel grau de carbonatació.  

Aquesta crosta calcària pot estar constituïda igualment per fraccions detrítiques o bé fines 

(corresponents sempre al paquet de sorres i graves descrit en l’apartat anterior), sempre, però, 

cimentades per l’elevat grau de carbonatació i, en conjunt, presenta un aspecte rocós o 

conglomeràtic compacte.  

A partir de les observacions de camp es pot deduir que la potència d’aquesta crosta 

carbonatada pot arribar a potències molt irregulars, des de centimètrica a la major part dels 

casos, fins a alguns punts on pot arribar a ser mètrica.  

Malgrat que no s’han realitzat assaigs de laboratori d’aquest material, es tractaria com un 

material dur o molt dens, amb una permeabilitat baixa a molt baixa, depenent sempre de l’estat 

de fracturació que presenti.  

Segons la normativa actual (PG-3) es podria estudiar la possibilitat d’utilitzar aquest tipus de sòl 

com a material per realitzar pedraplens. Es pot estimar que els materials rocosos de 

composició calcària es consideraran adequats per a pedraplens, si bé en cal un estudi específic 

per utilitzar-los a l’obra. Cal esmentar que aquests nivells rocosos no s’observen, en cap 

moment, en el sondeig. 
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6 Hidrologia 

Durant la realització de les cales (02/02/04) es va detectar aigua en les cales C2, C8, C9, C10 i 

C12 (veure Figura 3.1), a fondàries variables entre 2,0 i 3,0 m respecte de la superfície del 

moment i de cada cala.  

Es pot dir que el nivell freàtic localitzat en la cala C2 es troba directament associat a la posició 

del nivell freàtic del riu, per la qual cosa es pot suposar que és essencialment dolça. Per aquest 

motiu es pot estimar una agressivitat nul·la enfront al formigó, segons l’EHE-98.  

Durant l’execució del sondeig (04/02/04) es va trobar el nivell d’aigua als 1,6 m respecte de la 

seva boca. Se’n va recollir una mostra representativa que es va analitzar seguint la normativa 

vigent. 

Taula 6.1   Resultats de l’assaig hidrològic del sondeig. 

Paràmetre Valor 

pH a 25 ºC 7,62 

Magnesi 800,00 mg/l 

Sulfats 1,425 mg/l 

Clorurs 9.893,3 mg/l 

CO2 lliure 28 mg/l 

Residu sec 36.775 mg/l 

Amoni 8,9 mg/l 

 

A partir dels resultats obtinguts en l’assaig, es pot dir que els valors de pH, residu sec i amoni, 

entren dins els paràmetres establerts per catalogar aquesta aigua amb agressivitat nul·la 

enfront del formigó, segons l’EHE-98.  

En canvi, els valors de magnesi i CO2 lliure situarien aquesta mostra d’aigua en una 

agressivitat dèbil (Qa) segons l’EHE-98 .  

Finalment, si es tenen en compte els contingut de sulfats i de clorurs, l’aigua analitzada es pot 

situar en els paràmetres d’agressivitat mitjana (Qb) segons la mateixa normativa. 

7 Consideracions geotècniques 

En aquest apartat s’exposa un conjunt de consideracions respecte a la ripabilitat del terreny, 

l’estabilitat dels possibles talussos resultants dels treballs de moviments de terres, i el tipus de 

sòl existent pel que fa a la realització de possibles explanades i/o terraplens.  

Igualment es fa referència a les càrregues previsibles per a la zona on es realitzà el sondeig. 

7.1 Ripabilitat 

Determinada la natura dels sòls investigats, els moviments de terres en general, així com les 

possibles excavacions a realitzar en l’àmbit de Projecte, no han de presentar grans dificultats 

des del punt de vista mecànic, i es pot utilitzar maquinària convencional de potència mitjana per 

excavar la majoria de les litologies estudiades.  

Només cal preveure certes dificultats en els treballs d’excavació al sectors més propers a 

Camarles i a l’Aldea, és a dir, les  cales C1, C2, i C3, atès el grau de carbonatació dels 
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materials estudiats i la presència de crostes calcàries que exigiran, en algunes ocasions, l’ús de 

maquinària potent i/o martell picador. No obstant, com que la zona de Projecte no és 

exactament la zona analitzada, la qual és més propera a la zona muntanyosa interior (serra del 

Boix), es determina que aquests problemes no han de ser presents duran les obres. 

7.2 Estabilitat de talussos 

En primer lloc s’ha de tenir en compte en tot moment, l’aposició del nivell freàtic, detectat 

segons els treballs realitzats entre 1,6 i 3,0 m de fondària respecte de la superfície del moment.  

Després d’això, de manera general, es pot avançar que les parets provisionals de les 

excavacions, tal com s’observa en les cales realitzades, en la majoria dels casos es pot 

preveure que presentin una estabilitat suficient en la vertical per espais de temps curts i 

alçades inferiors a 2,0 m. 

Més concretament, els sectors corresponents a les cales des de la C1 fins a la cala C7, és a 

dir, a les zones més properes a l’Aldea, Camarles i Sant Carles de la Ràpita, poden presentar 

una estabilitat suficient en la vertical durant la realització de les excavacions, per alçades fins a 

uns 3,0 m i espais de temps curts, habituals en construcció. 

Tot i així, puntualment s’han d’advertir sectors en què l’estabilitat no és suficient per permetre 

treballar a prop de les possibles excavacions o rases i caldrà, per tant, projectar sistemes de 

contenció. 

Tot i això, ateses les heterogeneïtats de les litologies que constituiran les parets degudes, 

sobretot, a les variacions del grau de carbonatació i a les relacions entre les fraccions 

granulomètriques,  es poden preveure petits punts inestables de baixa magnitud, però on 

caldria parar especial atenció, sobretot per la seguretat del personal.  

Per a espais de temps més llargs i alçades  superiors a 3,0 m, es recomana realitzar berma de 

protecció i talussos amb relacions 1:3 a 1:4 (H:V), i construir murs de contenció per trams, 

parant sempre especial atenció a les possibles heterogeneïtats del terreny, i a les possibles 

inestabilitats puntuals.  

7.3 Esplanada 

Per preparar el terreny per a la realització de terraplens, en primer lloc, cal retirar totalment les 

acumulacions de sòls inadequats, tals com la capa de terra vegetal i/o terreny remogut 

superficial, així com possibles acumulacions de materials d’aportament extern i/o reblerts 

antròpics que puguin localitzar-se  per la zona dels vials i que, segons els treballs realitzats, pot 

ser d’entre 0,2 fins a 1,0 m.  

En el cas que les cotes de projecte prevegin terraplens de més d’1,0 m de gruix, es pot estudiar 

la possibilitat de realitzar-los sense retirar aquesta acumulació de sòls inadequats, sempre que 

es projecti una capa de separació (estabilització in situ amb calç amb 15 cm de gruix, geotèxtil, 

membrana plàstica, etc.) en el contacte entre la base de sòls inadequats i el terraplè. 

A la zona corresponent a la realització del Projecte, i sota la capa de terra vegetal i/o reblert 

heterogeni superficial, es detecten litologies descrites a l’Apartat 5.2 i que s’han catalogat com 

a sòls pràcticament adequats.  

En aquests sectors es pot considerar que  s’obtindrà directament una esplanada tipus E-1 si es 

retiren en tot moment els sòls inadequats.  
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Allí on aflorin nivells rocosos o crostes calcàries es podrà considerar directament una base de 

l’esplanada  tipus E-2,  tot i que seria recomanable omplir amb formigó tipus H-50 els possibles 

clots o punts que puguin retenir aigua. 

Atès que la zona de Projecte no és exactament la zona analitzada, la qual és més propera a la 

zona muntanyosa interior (serra del Boix) es determina que la categoria de l’esplanada de la 

zona d’estudi és una E1. 

7.4 Terraplens 

Per realitzar una millora d’esplanada a la zona, es podria obtenir una esplanada tipus E2, amb 

un mínim de 0,55 m de sòls seleccionats de CBR < 20, o de 35 cm si aquest sòl és seleccionat 

de CBR ≥ 20. 

 Si les condicions de projecte ho exigeixen, pot obtenir-se també una esplanada E-2, únicament 

realitzant una capa de 25 cm de sòls estabilitzats tipus S-EST2. 

 Per obtenir una  esplanada E-3 sobre una base de  sòls adequats, només cal realitzar una 

capa de 30 cm de sòls estabilitzats in situ tipus S-EST3.  

La normativa per a la construcció de vies ciclistes (Manual per al disseny de vies ciclistes de 

Catalunya) no estableix, com sí que passa amb les carreteres, un nivell mínim d’esplanada. 

S’opta, en aquest Projecte, per deixar la categoria en E1 tal i com està, ateses les baixes 

sol·licitacions produïdes pels ciclistes i els ocasionals vehicles de manteniment. 

7.5 Paviments 

En funció de les característiques geotècniques descrites en aquest Annex es determinarà el 

paquet de ferms i de paviment a disposar a l’Annex corresponent de Ferms i paviments. 

7.6 Estudi de la fonamentació 

En aquest Apartat es fa referència a les possibles solucions de fonamentació per a estructures 

previsibles en el sector on es realitzà el sondeig.  

Superficialment, segons el sondeig, es troba una  capa d’uns 2,8 m de reblert heterogeni o 

d’aportament antròpic; per sota, una capa d’argiles llimoses de color marró amb tonalitats 

grisenques fins als 4,0 m; i seguidament en fondària i fins al final del sondeig, es disposa una 

àmplia seqüència irregular de sorres fines amb continguts variables de matriu fina, en la qual 

s’observen variacions que defineixen trams diferenciats segons predomini d’una fracció 

granulomètrica per sobre d’una altra.  

Els sòls estudiats presenten unes característiques geotècniques des de mitjanes a més aviat 

baixes i aquest fet condicionarà en tot moment la solució de fonamentació a escollir.  

També convé recordar el contingut de sulfats d’aquests sòls detectat en els assaigs de 

laboratori realitzats. 

7.6.1 Solució per a una fonamentació superficial 

En el cas de que les condicions de projecte prevegin una solució de fonamentació superficial 

en el sector on es realitzà el sondeig, l’opció més recomanable, des del punt de vista geotècnic, 

recolzaria l’estructura  sobre la primera capa d’argiles llimoses de color marró amb tonalitats 
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grisenques, si bé caldria superar, en tot moment, la capa superficial de reblert heterogeni i/o 

d’aportaments antròpics.  

La tipologia de la fonamentació dependrà de les condicions de projecte, si bé podria resoldre’s 

mitjançant sabates aïllades o contínues que, en el cas que aquestes superessin el 50% de 

l’àrea a construir s’estudiaria l’opció de fonamentació mitjançant llosa.  

En qualsevol cas, cal tenir en compte la posició del nivell freàtic que, d’una banda, exerceix un 

efecte de subpressió amb un valor mínim de  0,1  kg/cm² i, de l’altra, requereix preveure les 

mesures corresponents de tipus drenatge, impermeabilització,etc.. 

7.6.2 Capacitat de càrrega admissible i assentaments previsibles 

Partint dels valors obtinguts en els assaigs de camp, tenint en compte les característiques 

geotècniques dels materials immediatament inferiors i aplicant la formulació corresponent, per 

al càlcul de la capacitat de càrrega amb un factor de seguretat de F=3, s’obté el següent valor: 

 Fonamentació superficial a partir dels 2,8 m, segons el sondeig realitzat: qa = 0,9 

kg/cm
2
. Aquest valor ha estat calculat per uns assentaments previsibles inferiors a 2,5 

cm. 

 Pel càlcul de la fonamentació des del punt de vista elàstic, es podrà agafar un valor de 

coeficient de balast per a una placa de 30 x 30, de: k30 = 1,2-1,5 kp/cm
3
. 

7.6.3 Fonamentació profunda 

En el cas que les condicions de projecte requerissin una fonamentació profunda, cal tenir en 

compte les següents qüestions: la posició del nivell freàtic, les baixes característiques 

geotècniques dels materials prospectats, i la no detecció en fondària de cap nivell de 

característiques geotècniques  suficients que permetin encastar una fonamentació mitjançant 

pilons.  

Si es preveiés una fonamentació mitjançant pilons caldria, per tant, o bé superar els 25,0 m de 

fondària fins a  detectar un nivell amb característiques geotècniques suficients, o bé considerar 

la possibilitat de realitzar pilons flotants. 

No s’han considerat aquest tipus de fonamentacions al Projecte. 

7.7 Sismicitat 

Segons la  Norma Básica de la  Edificación (NCSE-02), els termes municipals d’Amposta, 

l’Aldea i Camarles presenten una acceleració sísmica bàsica de 0,04 g i un coeficient de 

contribució d’1,0. 

 



 

 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

DOCUMENT I · MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX IV · CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I 
DRENATGE 

 
 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex IV. Climatologia, hidrologia i drenatge 3 

 

Annex IV. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 

Índex 

1 Introducció .............................................................................................. 4 

1.1 El sistema cíclic dels arrossars del Delta ............................................................. 4 

2 Climatologia ............................................................................................ 5 

2.1 Temperatura ............................................................................................................. 6 
2.2 Pluviometria .............................................................................................................. 7 
2.3 Vent ........................................................................................................................... 8 
2.4 Sèries històriques .................................................................................................... 9 

3 Característiques hidrològiques de la zona de Projecte .................... 11 

3.1 L’Ebre ...................................................................................................................... 11 
3.1.1 Drets d’Aigües ..................................................................................................... 11 

3.2 El Canal de l’Esquerra de l’Ebre ........................................................................... 12 
3.2.1 Xarxa de reg ........................................................................................................ 13 
3.2.2 Xarxa de desguàs ................................................................................................ 14 

3.3 Sòls, llacunes i aiguamolls ................................................................................... 15 

4 Actuacions en la xarxa de drenatge ................................................... 16 

4.1 Drenatge longitudinal ............................................................................................ 16 
4.2 Drenatge transversal ............................................................................................. 17 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

4 Annex IV. Climatologia, hidrologia i drenatge 

 

1 Introducció 

L’objectiu que es persegueix amb aquest annex és l’estudi global tant de la climatologia com de 

la hidrologia del Delta de l’Ebre. S’analitzarà especialment la complexa interconnexió dels 

sistemes hídrics existents, composats per diferents i múltiples canals i sèquies, els quals 

determinen la circulació d’aigües a l’àrea d’estudi i influeixen en el sistema de drenatge de la 

planícia deltaica. En aquest sentit, atesa la particular orografia plana del terreny i la 

superficialitat del nivell freàtic resulta indispensable aïllar aquest darrer de la plataforma de la 

via donant en tot moment una cota suficient a la carretera com per evacuar l’aigua cap als 

canals de desguàs. 

El paisatge del Delta està dominat pel conreu de l’arròs i per les seves condicions canviants al 

llarg de l’any: rostoll sec a l’hivern, làmina d’aigua lliure a la primavera, cultiu verd intens a 

l’estiu i rostoll semi inundat a la tardor. Dins l’àrea d’estudi existeixen moltes linealitats 

diferents, barrejant-se les formes triangulars sobre el quadriculat general predominant al 

paisatge deltaic, on els camins i les sèquies s’intersequen sovint diagonalment. Així, ens 

trobem en un terreny dominat pel paisatge horitzontal i les línies poligonals, pràcticament a 

nivell de mar. 

Cal dir que en aquest annex, i degut a les característiques hidrològiques de la zona per on 

discorre la via ciclista, el càlcul, la justificació i la definició dels diferents elements que formen el 

sistema de drenatge no venen condicionades tant per dades pròpies de la climatologia com per 

les capacitats de desguàs dels canals i les dotacions de reg subministrades a les diferents 

parcel·les adjacents per les Comunitats de Regants de l’Ebre. És per això que no es presenten 

en aquest annex càlculs justificatius de les ampliacions de les obres de drenatge existents, ja 

que s’entén que la funcionalitat de les estructures és apte pels cabals de reg que hi circulen. 

1.1 El sistema cíclic dels arrossars del Delta 

El Delta de l'Ebre pateix un greu inconvenient per a l'agricultura: la salinitat del subsòl. 

Pràcticament 2/3 parts de la seva superfície es troba a una altura inferior als 50cm sobre el 

nivell del mar. Amb aquestes condicions l'arròs ha estat l'únic cultiu capaç de sobreviure 

gràcies a la seva vida aquàtica. 

L’extens conreu de l’arròs al Delta influeix en gran mesura en l’activitat general que s’hi 

desenvolupa i pot afectar al desenvolupament constructiu de la via ciclista. Aquest cultiu, propi i 

característic de la zona, segueix un cicle anual i intervé en la circulació de les aigües i en 

l’activitat que s’hi pugui originar. 

Aquest cicle arrosser s’inicia durant abril i maig, mesos en què els camps s’inunden. L’aigua 

dolça del riu circula a través de canals i de sèquies fins els camps i acaba  desembocant en les 

llacunes litorals i d’aquestes al mar. Ja durant els mesos de juny i juliol les plantes cobreixen 

l’aigua i el Delta adopta la seva tonalitat verdosa característica. És durant els mesos d’agost i 

de setembre que l’arrosser fructifica el gra, moment en què es realitza la collita anual. Els 

camps es queden reposant durant la tardor a l’iniciar-se la temporada de caça, i a l’arribar 

l’hivern, pels volts de desembre, es tanquen les comportes d’entrada i l’aigua s’estanca en 

camps i canals deixant-se evaporar fins finals de febrer. Durant el mes de març els camps es 

tornen a treballar i es preparen per a la sembra anual. S’assequen totalment fins que el mes 

d’abril torna a marcar l’inici del cicle arrosser i els camps es tornen a inundar. 

La dinàmica hidrològica, juntament amb certs fenòmens naturals, emmarquen el Delta de l’Ebre 

en una situació atípica, ja que la salinitat dels llacs és la inversa a l’habitual. Així, les llacunes 

del Delta presenten una major salinitat durant el període hivernal, ja que a l’estiu l’aportació 

d’aigua dolça que inunda els camps rebaixa l’habitual major concentració de sals per 
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l’evaporació. Aquesta salinitat inversa i el cicle de productivitat de l’arròs provoquen que els 

ritmes biològics s’alterin. En aquest sentit i per mostrar un exemple, la nidificació de molts 

ocells s’endarrereix, respecte el que correspondria a d’altres indrets de latituds similars, per 

adequar el naixement de les seves cries a l’època de més productivitat dels arrossars. El 

conreu de l’arròs esdevé el rellotge biològic que marca la pauta de les fluctuacions migratòries 

de la fauna, podent-se definir els arrossars com a aiguamolls temporals en termes ecològics. 

El quadro és la unit bàsica del cultiu i té generalment una forma quadrangular, quedant 

usualment separat de la resta de parcel·les per un marge sobrepujat de terra, el cordó. L’aigua 

entra al quadro per la bocana, i hi circula durant els mesos de creixement de la planta. La 

sortida d’aigua es troba a l’extrem oposat de l’entrada, i és recollida mitjançant una xarxa de 

drenatge anàloga a la d’irrigació. Els desguassos resultants finals vessen les aigües, 

normalment per gravetat, a les badies, al mar obert o, en alguns casos, a les llacunes. En els 

darrers decennis s’ha construït un sistema de bombes que força el drenatge en alguns 

períodes de l’any. 

2 Climatologia 

L’estudi del clima és un dels factors físics més importants que defineixen i caracteritzen una 

regió, ja que incideix sobre processos tan rellevants com són la formació del sòl, l’evolució de la 

vegetació, etc., factors que defineixen en gran part el relleu i la fisonomia de l’entorn. 

També en termes de planificació i de construcció d’una obra el clima es mostra com un factor 

molt important a l’hora de redactar projectes i executar obres. Els diferents paràmetres climàtics 

permeten diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció i aquells 

períodes més òptims per a les tasques de repoblació i regeneració vegetal i hidrosembra. El 

clima, per tant, influeix en les diferents unitats d’obra que s’executen e a l’aire lliure, com ara els 

moviments de terres, els formigonats, els afermats, etc.. 

Pel seguiment de les dades meteorològiques bàsiques diàries (temperatures màximes i 

mínimes, precipitació) existeixen una sèrie d’estacions meteorològiques repartides pel territori 

català. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) gestiona un total de 165 Estacions 

Meteorològiques Automàtiques (EMA) formant la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 

Automàtiques (XEMA), tal i com es pot apreciar a la Figura 2.1. S’han consultat dades de les 

estacions més properes a la zona d’estudi: 

Taula 2.1   Estacions meteorològiques properes a la zona del Projecte.  

Comarca Municipi Codi Nom EMA XUTM (m) YUTM (m) Altitud (m) 

Baix Ebre l’Aldea U9 l’Aldea 298.910 4.516.110 62 

Montsià Amposta UU Amposta 300.064 4.509.216 3 

Montsià Sant Carles de la Ràpita UW els Alfacs 302.116 4.500.214 0 

Montsià Sant Jaume d’Enveja DL Illa de Buda 317.157 4.508.707 0 

 

L’estació meteorològica que s’utilitzarà com a referència serà la d’Amposta. Per proximitat 

geogràfica (veure Figura 2.1), per trobar-se a una altitud similar a la de la zona de Projecte i per 

una major rellevància de l’estació s’ha considerat més oportú estudiar les dades d’aquesta 

EMA abans que les de les altres tres citades a la taula anterior, tot i ser d’una comarca diferent. 

En tot cas, i segons les dades recollides a l’Anuari de dades meteorològiques 2009 del SMC, 

no s’han observat gaire diferències entre els valors climàtics de les estacions disponibles. 
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Fig. 2.1   Mapa de distribució geogràfica de la XEMA.  

 

Taula 2.2   Resum de dades recollides a l’EMA d’Amposta per a l’any 2009.  

Resum dades meteorològiques 2009 - EMA d’Amposta 

Precipitació acumulada 320,5 mm 

Temperatura mitjana 17,1 ºC 

Temperatura màxima mitjana 21,7 ºC 

Temperatura mínima mitjana 13,1 ºC 

Temperatura màxima absoluta 34,1 ºC 

Temperatura mínima absoluta -0,8 ºC 

Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 3,3 m/s 

Direcció dominant (a 10 m) NW 

Humitat relativa mitjana 70 % 

Mitjana de la irradiació solar global diària 15,9 MJ/m
2 

2.1 Temperatura 

El clima de la zona és el típic del Mediterrani de tipus Litoral sud, molt influenciat per la 

presència tan propera del mar. Els hiverns al Delta són moderats amb temperatures entre 5 °C i 

15 ºC, amb una absència pràcticament total de gelades. Els estius són calorosos, amb 

temperatures entre els 20 °C i els 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual mitjana. 

La temperatura mitjana mensual oscil·la entre els 8,9 ºC del gener i els 25,4 ºC del mes 

d’agost. A més, al ser el Delta una llengua de terra envoltada per la mar l’oscil·lació tèrmica és 

baixa i la humitat, elevada. 
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Fig. 2.2   Temperatura mitjana mensual (Tnm) i 
precipitació acumulada (PPT) a l’EMA d’Amposta.  

 

Fig. 2.3   Dies de glaçada enregistrats a l’EMA d’Amposta.  

 

Fig. 2.4   Temperatures mínima mitjana (Tnm) i màxima 
mitjana (Txm) a l’EMA d’Amposta. 

 

Fig. 2.5   Temperatures mínima absoluta (Tnm) i màxima 
absoluta (Txm) a l’EMA d’Amposta. 

Dins la totalitat del territori català, es pot constatar com el Delta de l’Ebre és una de les zones 

més caloroses del país, i que ha tingut una variació pràcticament nul·la respecta la temperatura 

climàtica aquest passat 2009: 

 

Fig. 2.6   Temperatura mitjana anual el 2009 a Catalunya 
(ºC).  

 

Fig. 2.7   Variació entre la temperatura mitjana anual i la 
climàtica el 2009 a Catalunya (ºC). 

2.2 Pluviometria 

La precipitació mitjana anual al Delta de l’Ebre varia entre els 550 mm i els 600 mm. 

Generalment hi ha dos períodes amb fortes pluges, el primer de setembre a novembre i el 
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segon d’abril a juny, i la resta de l’any el clima és força més sec amb pocs registres de 

precipitacions, si bé s’ha observat certa variabilitat interanual que introdueix incertesa a les 

previsions teòriques. Els màxims registres pluviomètrics es donen a la tardor i els mínims a 

l’estiu, sobretot a la costa. A la Figura 2.2, presentada a raó de les temperatures, es mostra el 

registre pluviomètric a l’EMA d’Amposta i que corrobora les observacions efectuades. Un 

període subàrid es perllonga durant els mesos d’estiu com a resultat de la conjunció entre les 

altes temperatures i les baixes precipitacions. 

 

Fig. 2.8   Precipitació anual el 2009 a Catalunya (mm).  

 

Fig. 2.9   Percentatge de precipitació anual el 2009 
respecta a la mitjana climàtica a Catalunya (%).  

2.3 Vent 

El fenomen meteorològic més característic del Delta és el vent, que sol ser persistent i moltes 

vegades intens. El vent més freqüent és el procedent del nord (tramuntana) i del nord-oest 

(mestral). El mestral al Delta,  conegut amb el nom de “vent de dalt”, porta un baix contingut 

d’humitat i amb freqüència sobrepassa els 100 km/h, donant-se preferentment entre els mesos 

de novembre i abril. Aquestes fortes ventades són les que originen les depressions atlàntiques 

a través de la vall de l’Ebre. La freqüència de vent al Delta és deguda a l’encaixonament entre 

muntanyes en què discorre el tram final del riu abans d’arribar al mateix Delta. Aquest tub 

natural és el responsable de la canalització dels vents, els quals hi circulen a una gran velocitat 

sobretot a l’hivern en què prenen gran violència. 

Els vents de l’est i del nord-est (llevant i gregal) són els responsables de les pluges i de 

l’entrada d’aigua de mar a les llacunes litorals. La resta de l’any són característics els vents dits 

marinades, produïts pel major caldejament de la terra respecte el mar. 

Amb les Figures 2.12 i 2.13 s’ha cregut convenient aportar dades sobre el vent d’una estació 

diferent a la d’Amposta per recollir dades en la plana mateixa del Delta. S’han agafat dades de 

l’EMA dels Alfacs, al TM de Sant Carles de la Ràpita. 
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Fig. 2.10   Rosa dels vents a l’EMA d’Amposta. Freqüència 
de vent segons direcció.  

 

 

Fig. 2.11   Velocitat mitjana del vent per cada direcció a 
l’EMA d’Amposta.  

 

Fig. 2.12   Rosa dels vents a l’EMA dels Alfacs, Sant 
Carles de la Ràpita. Freqüència de vent segons 

direcció.  

 

Fig. 2.13   Rosa dels vents a l’EMA dels Alfacs, Sant 
Carles de la Ràpita.  

2.4 Sèries històriques 

Per a dades climatològiques amb una extensió en el temps més àmplia s’ha de recórrer a la 

informació recollida a l’estació meteorològica de Tortosa, capital del Baix Ebre. Aquesta estació 

està controla per l’Agencia Estatal de Meteorología, i disposa de dades detallades de valors 

normals en una zona força propera a la d’estudi i recopilades al llarg dels anys. Disposen de 

valors recollits des de l’any 1971 i fins el 2000 de mitjanes i màxims de temperatura, de 

precipitacions, fenòmens de tempestes i de boires, etc.. 

També es dóna a l’Agencia Estatal de Meteorología informació sobre valors extrems de 

diferents paràmetres climàtics que poden servir, en un moment determinat, per a valorar alguns 

paràmetres de disseny de les obres de drenatge o de fàbrica en el traçat del Projecte. 
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Taula 2.3   Valors climatològics normals a l’estació meteorològica de Tortosa. Període 1971-2000.  

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Gener 10,0 14,5 5,4 35 66 4 0 0 2 1 6 162 

Febrer 11,5 16,5 6,4 27 63 4 0 0 3 0 4 162 

Març 13,4 19,0 7,7 32 60 3 0 1 3 0 5 210 

Abril 15,2 20,8 9,7 44 59 5 0 2 3 0 4 225 

Maig 18,6 24,1 13,0 56 62 6 0 4 2 0 3 243 

Juny 22,5 28,2 16,8 37 60 4 0 4 1 0 6 275 

Juliol 25,6 31,5 19,8 13 58 2 0 3 1 0 10 322 

Agost 25,8 31,5 20,2 37 62 4 0 5 1 0 6 275 

Setembre 22,8 28,4 17,2 64 65 4 0 3 2 0 5 220 

Octubre 18,3 23,4 13,1 74 68 5 0 2 3 0 4 189 

Novembre 13,6 18,2 9,0 57 67 4 0 1 3 0 5 160 

Desembre 10,8 15,0 6,5 47 68 4 0 0 3 0 5 149 

Any 17,3 22,6 12,1 524 63 50 0 25 27 2 61 2.592 

Llegenda:  

T : Temperatura mitjana mensual/anual (ºC) DN : Nombre mitjà mensual/anual de dies de neu 

TM : Mitjana mensual/anual de les temperatures màximes diàries (ºC) DT : Nombre mitjà mensual/anual de dies de tempesta 

Tm : Mitjana mensual/anual de les temperatures mínimes diàries (ºC) DF : Nombre mitjà mensual/anual de dies de boira 

R : Precipitació mensual/anual mitjana (mm) DH : Nombre mitjà mensual/anual de dies de gelada 

H : Humitat relativa mitjana (%) DD : Nombre mitjà mensual/anual de dies sense núvols 

DR : Nombre mitjà mensual/anual de dies de precipitació superior o igual 
a 1 mm 

I : Nombre mitjà mensual/anual d’hores de sol 

 

Taula 2.4   Valors extrems a l’estació meteorològica de Tortosa. Període 1880-2010 per temperatura i precipitació, 

1942-2010 per vent.  

Variable Anual 

Màxim nombre de dies de pluja al mes 23 (maig de 1946) 

Màxim nombre de dies de neu al mes 4 (gener de 1947) 

Màxim nombre de dies de tempesta al mes 14 (juliol de 1955) 

Precipitació màxima en un dia (l/m
2
) 224,8 (30 de setembre de 1884) 

Precipitació mensual major (l/m
2
) 397,7 (setembre de 1884) 

Precipitació mensual menor (l/m
2
) 0,0 (gener de 1944) 

Màxima ràfega de vent: velocitat i direcció (km/h) Vel.: 159, Dir.: 320 (26 de març de 1983) 

Temperatura màxima absoluta (ºC) 43,0 /7 de juliol de 1982) 

Temperatura mitjana de les màximes més altes (ºC) 35,5 (agost de 2003) 

Temperatura mitjana de les mínimes més baixes (ºC) 0,4 (febrer de 1901) 

Temperatura mitjana més elevada (ºC) 28,6 (juliol de 2006) 

Temperatura mitjana més baixa (ºC) 4,1 (febrer de 1901) 

Temperatura mínima absoluta -6,0 (11 de febrer de 1956) 
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3 Característiques hidrològiques de la zona de Projecte 

En el sistema deltaic on es troba el traçat del Projecte cal considerar la complexa interconnexió 

de sistemes hídrics que es dóna i que determina i motiva tota la circulació d’aigües a l’àrea 

d’estudi. D’una banda, el sistema de canals i sèquies arriba,  des del subministrament principal 

a partir del Canal de l’Esquerra de l’Ebre, a tots i cadascun dels camps agrícoles d’aquesta part 

del Delta a través d’una xarxa capil·lar i completa, utilitzant-se els Drets d’Aigües governats per 

les Comunitats de Regants de l’Esquerra de l’Ebre. D’altra banda, el sistema de desguassos i 

de drenatges recullen les aigües de retorn de reg i de surgències naturals i les condueixen fins 

al mar, per gravetat en les ocasions en què les cotes ho permeten i mitjançant bombaments 

quan és necessari o es pretén. 

3.1 L’Ebre 

La zona hidrogràfica de la pràctica totalitat de les comarques del Baix Ebre i del Montsià ve 

marcada principalment per la conca del riu Ebre en els seus marges esquerra i dret, 

respectivament, i per una petita part hidrogràfica corresponent a la marge esquerra del Sénia. 

La longitud del recorregut del riu Ebre per Catalunya és d'uns 109 km, dels quals 

aproximadament uns 35 km constitueix la frontera entre les comarques del Montsià i del Baix 

Ebre. Des d'Amposta fins el mar (30 km aproximadament) els dipòsits al·luvials aportats pel riu 

van donar lloc a la gran plana deltaica de 320 km
2
, tot això abans de la construcció dels 

embassaments de Riba-roja, Mequinensa, Flix i la resclosa de Xerta. 

El cabal mitjà d'aquest riu, però, ha anat disminuint en les darreres dècades per efecte d'un 

augment del consum d'aigua a tota la conca. Al llarg del tram deltaic, l'Ebre es comporta 

hidrològicament com un estuari, ja que en el fons de la llera del riu, des de Tortosa fins a la 

desembocadura, presenta una elevació inferior al nivell mitjà del mar. Per aquest motiu, en 

absència de descàrrega fluvial, l'aigua marina penetraria a través de la llera del riu fins a 

aquesta població. 

A les planes baixes i en zones properes a la desembocadura del riu abunden els aiguamolls, en 

els quals les barreres de sorra de les platges aïllen ambients que inicialment varen ser marins i 

que ara són tancats, quedant-se aquests com a llacunes closes. Actualment, el riu presenta 

tres desembocadures: la gola de Migjorn (només excepcionalment oberta en períodes de forts 

cabals), la gola de Llevant (obstruïda artificialment) i la gola de Sorrapa. 

Existeixen a la comarca, principalment en la conca natural del riu Ebre, una xarxa de 

construccions hidràuliques formades per canals i sèquies que reparteixen l'aigua per tots els 

conreus de la comarca, principalment pel cultiu de l'arròs al Delta. 

3.1.1 Drets d’Aigües 

El territori d’estudi es pot dividir en funció dels drets d’aigües segons si es troba a la zona de la 

dreta o a la de l’esquerra de l’Ebre. En el cas que toca aquest Projecte, les parcel·les tenen 

drets d’aigües subministrades a través de les infraestructures de la Comunitat de Regants - 

Sindicat Agrícola de l’Ebre, la qual administra les aigües del Canal de l’Esquerra de l’Ebre. 

Aquests drets d’aigües corresponen a una dotació mitja de 1,7 litres/segon/hectàrea des de 

mitjans d’abril (dia 10) fins desembre (amb una parada entre la meitat d’agost i principis 

d’octubre per a permetre la collita). 

A causa de les diferències o deficiències de les infraestructures de reg, o de les 

característiques de captació de les finques en l’arribada de l’aigua des dels canals, existeix una 

variabilitat molt gran en la dotació d’aigua entre finques i entre parcel·les en el Delta de l’Ebre. 
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En general, però, com ja s’ha explicat amb anterioritat el funcionament de l’aigua al Delta ve 

influït pel cicle natural de l’arròs. En els mesos de febrer i març els desaigües del Delta 

funcionen a plena capacitat per, mitjançant el bombament d’aigua, eixugar els camps i poder-

los preparar per la sembra, que es realitza a finals d’abril. En aquest moment , els camps són 

totalment inundats amb l’arribada d’aigua a través del sistema de Canals. Els camps continuen 

inundats fins a finals d’agost, quan el conreu ja és madur, i llavors s’eixuguen de nou, 

mitjançant el sistema de bombaments i drenatges, per permetre la collita. Antigament, els 

camps restaven secs fins a la propera sembra, però actualment, i gràcies a la implantació de 

les mesures agroambientals, els camps es tornen a inundar parcialment des de l’octubre fins el 

gener, amb la intenció d’afavorir les aus hivernants. 

3.2 El Canal de l’Esquerra de l’Ebre 

Els canals tant de la Dreta com de l’Esquerra de l’Ebre tenen el seu origen en l’Assut de Xerta-

Tivenys, antiga construcció atribuïda per alguns historiadors als àrabs. Sembla ser, emperò, 

que l’assut que es va construir a finals del primer mil·lenni no era el del riu pròpiament dit, sinó 

un pou profund del qual es prenia aigua per al castell de la Suda de Tortosa. En la cronologia 

històrica es pot comprovar que és als segles XIV i XV quan es comença a actuar en l’assut 

creant un salt de més de 4 m. Aprofitat aquesta obra hidràulica s’inicia la construcció del Canal 

de la Dreta, mentre que al marge esquerre dóna origen, anys més tard, al Canal de l’Esquerra 

de l’Ebre. Ambdós canals formen la base del reg de la totalitat del Delta de l’Ebre. 

Com a conseqüència dels èxits agrícoles obtinguts al marge dret, hemidelta en el qual es va 

actuar primer en la construcció del canal, a Tortosa es va començar a buscar la manera de 

regar el marge esquerre del riu, des de l'assut de Xerta-Tivenys fins al mar. En aquest context 

es va propiciar el projecte i la construcció del Canal de l’Esquerra del riu Ebre. Les obres es 

van iniciar a la part de Tivenys i van ser inaugurades pel rei Alfons XIII l’any 1912. A partir de la 

inauguració dels canals, es va confeccionar immediatament un Pla de regs de sèquies 

secundàries a la banda esquerra del riu per tal de fer arribar aigua a totes les finques d’aquesta 

riba. A l’extrem de l'assut, a la part de Xerta, hi ha l’edifici que, aprofitant l’aigua, produïa 

electricitat per a la població. A la part dreta de l'Assut es va deixar una rampa per al pas de 

llaguts de navegació i dels rajos de fusta que arribaven a les serraries de Tortosa. 

Posteriorment es va construir una exclosa que, en l’actualitat, està inutilitzada a causa de que 

la navegació pel riu és inexistent. 

 

Fig. 3.1   L’assut de Xerta-Tivenys és l’origen dels canals de la Dreta i de l’Esquerra de l’Ebre. 

El Canal de l’Esquerra de l’Ebre té uns 50 km de longitud, porta un cabal de 22 m
3
/s i rega 

55.000 jornals d’horta i arrossar. Actualment el Canal de l’Esquerra disposa d’una concessió de 

Tivenys

Assut de Xerta-Tivenys

Xerta
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19 m
3
/s d’aigua del riu Ebre. La Comunitat de Regants - Sindicat Agrícola de l’Ebre disposa 

actualment d’una àrea de reg de 12.691 Ha, als termes municipals de Tivenys, Tortosa, 

L’Aldea, Camarles, El Perelló i Deltebre, agrupant 4.283 comuners.  

Per cultius es poden diferenciar clarament dos tipus: arrossar i horta. L’arrossar es circumscriu 

bàsicament al Delta de l’Ebre pròpiament dit; l’horta es desenvolupa a la zona entre Xerta i 

Amposta i zones esporàdiques en l’interior del Delta, sempre en zones altes. 

S’han realitzat intents per a desenvolupar altres cultius en el Delta diferents a l’arròs, però 

sempre amb nul o escàs èxit. La proximitat del nivell freàtic a la superfície fa que el sòl presenti 

un alt contingut en sals dificultant el conreu d’altres tipus. Així, a pesar de les inversions en 

sistemes de drenatge soterrani realitzades en dues grans propietats del Delta, no s’ha 

aconseguit transformar completament la terra, havent de tornar al cultiu d’arròs cada pocs anys 

amb la finalitat de sanejar el terreny. Per les condicions que han de suportar els cultius, tant 

d’humitat com de salinitat, fa que sigui l’arròs l’únic cultiu, que actualment tant per motius 

agrònoms com econòmics, es pugui desenvolupar en les terres del Delta. 

3.2.1 Xarxa de reg 

El Canal de l’Esquerra és l’eix en què es basa el sistema de reg a l’hemidelta esquerra, en què 

els regants s’organitzen en la Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola. Després d’intentar 

contactar diverses vegades amb aquesta organització, l’única resposta que es va obtenir va ser 

la negativa a col·laborar en un Projecte al qual, tot i ser de caire purament acadèmic i 

universitari, no donaven suport. Per aquest motiu, la informació aquí recollida és més que res 

informativa i no es pot entrar en valoracions més tècniques i valors concrets. 

 

Fig. 3.2   Canal de l’Esquerra de l’Ebre a les proximitats de Deltebre i del punt final de la via del Projecte. 

A partir d’aquest gran canal principal es desenvolupa una extensa i complexa xarxa de canals 

de reg a les parcel·les de conreu de l’hemidelta. Es suposarà que, com a la l’hemidelta dret, la 

distribució d’aigua entre els diferents camps d’arrossar es realitza amb una dotació per 
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hectàrea de 1,89 l/s de mitjana en tota la campanya de cultiu, fet que provoca una especial 

atenció en els nivells existents en els Canals. 

Les principals canalitzacions a la zona de Projecte dedicades a la distribució de l’aigua pel reg 

dels camps són: 

 Canal de Montanyana. 

 Canal Nou de Camarles. 

 Séquia de l’Illa de Mar. 

 Séquia del Marqués. 

 Séquia del Riuet de la Saida. 

 Séquia Sanitària. 

 Tub del Cementiri. 

 Tub del Cartero. 

 Tub de l’Illa de mar Dreta. 

 Tub de l’Illa de Mar Esquerra. 

 Tub del Pregó. 

La xarxa de canals, séquies i tubs de reg és especialment complicada de catalogar ja que 

fàcilment i ràpida els canals es divideixen en petites canalitzacions per anar regant totes les 

parcel·les del Delta. 

3.2.2 Xarxa de desguàs 

La xarxa de desguassos del Delta de l’Ebre, amb una important extensió de vora 600 km entre 

principals i secundaris, és gairebé tan important com la xarxa de reg al permetre evacuar 

l’aigua una vegada ha circulat pels camps de cultiu. Els problemes que existeixen a la xarxa de 

desguàs són bàsicament causats pel poc pendent de què es disposa al Delta i per la 

importància dels cabals que, de forma puntual, s’han d’evacuar (sobretot durant el mes de 

setembre per les típiques tempestes que es produeixen i per la seva coincidència amb l’època 

de sega de l’arròs). 

Propers a la zona de Projecte es troben els següents desguassos: 

 Desguàs de la Bassa Prima. 

 Desguàs de Bruguera. 

 Desguàs de la Bufona. 

 Desguàs del Canal Nou. 

 Desguàs de l’Estisora. 

 Desguàs de Florença. 

 Desguàs de Fondo. 

 Desguàs de Gandaia. 

 Desguàs del Goleró. 

 Desguàs dels Mèlics. 

 Desguàs de la Unió. 
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Fig. 3.3   Desguàs del Canal Nou. 

Resulta especialment important identificar els desguassos perquè és en ells on s’ha d’evacuar 

l’aigua recollida del drenatge de la carretera. Es tracta 

Els diferents camps de cultiu evacuen una mitjana de 0,70 l/Ha·s atès que el cultiu de l’arròs es 

realitza  amb aigua circulant per evitar que la salinitat de la capa freàtica pugi en excés. 

Existeixen moments en què aquesta evacuació d’aigua és major, en especial durant les 

operacions de manteniment dels desguassos, de tractaments amb herbicides i en els darrers 

moments del cultiu a fi de poder realitzar la collita en sec. 

Actualment al Delta Dret funcionen cinc grans estacions de bombeig, equipades amb sistema 

de Cargol d’Arquímedes, i set estacions de bombeig més petites amb sistema vertical d’hèlix. 

Aquesta gran instal·lació de bombes per al desguàs, té en conjunt una capacitat de bombeig 

als voltants de 55 m3/sg, o el que és el mateix, en cas necessari ens permetria evacuar una 

pluja de 125 lt./m2, en menys de 72 hores, assegurant així una protecció de la collita d’arròs en 

cas de pluges fortes, especialment les tempestes de llevant, que en aquesta zona del 

Mediterrani coincideixen amb el moment final de cultiu de l’arròs. 

3.3 Sòls, llacunes i aiguamolls 

Els sòls del Delta no són uniformes. El sòl més característic és el llimós, format pels materials 

suspesos a l’aigua del riu. Aquests llims representaven, fins 1940, més de 20 MTn anuals; 

actualment, però, l’estancament d’aigua als embassaments fa que aquests materials s’hi 

dipositin, de forma que l’aportació de llims ha baixat per sota els 3 MTn. Hi ha, també, una zona 

de sòls sorrencs que s’estenen per la costa i per la ribera del riu. 

D'altra banda, la ràpida formació del delta va originar extenses llacunes amb un desguàs 

insuficient i el seu recobriment no va ser causat pels llims sinó per l'amuntegament de restes 

orgàniques que va fer desaparèixer antigues llacunes i aiguamolls i que va donar lloc a 

l'aparició d'extenses zones de terrenys torbosos. 

Les llacunes són uns dels ecosistemes més característics del Delta de l’Ebre. Són basses 

litorals connectades directament amb el mar i envoltades d’arrossars, els quals condicionen les 

oscil·lacions del nivell de salinitat de la terra i, de retruc, incideix en la diversitat de vegetació, 

peixos i ocells que hi habiten. 
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Al Delta hi ha dues llacunes principals, la de l’Encanyissada i la de la Tancada, per les quals es 

desenvolupa el traçat de l’Anell Viari però no el del tram del present Projecte. La Via ciclista del 

Projecte sí que passa a prop de la Bassa de les Olles, la menor del Delta amb només 54 Ha 

però l’àrea de protecció de la qual abasta 415 Ha de zona de Parc Natural. 

 

Fig. 3.4   Vista aèria de la Llacuna de les Olles. 

Comunicada amb la Badia del Fangar, entre arrossars i dunes i molt propera a la platja, la 

Bassa de les Olles és una de les zones del Delta amb més riquesa i varietat d’ambients. 

Aquesta llacuna sembla ser el resultat d’una de les desembocadures més antigues de l’Ebre; 

actualment, però, acull una important població nidificant d’aus aquàtiques i flamencs, ànecs, 

ocells blauets i xanquers. 

4 Actuacions en la xarxa de drenatge 

El drenatge de les vies ciclistes tractarà d’aprofitar la topografia, de manera que s’ajusti al 

terreny, evitant en la mesura que sigui possible la instal·lació de xarxes complicades per a 

l’evacuació de les aigües de pluja. 

La inclinació lateral de la via ciclista serà del 2%. En el cas de vies adjacents a vies existents, 

aquesta inclinació serà sempre cap aquestes vies, aprofitant el sistema de drenatge existent. 

En el traçat de Projecte s’aprofitaran les infraestructures de desguassos existents. 

Els sistemes de drenatge respectaran sempre l’entorn mediambiental de la via ciclista i 

s’hauran de configurar per tal que mantinguin en tot moment el bon estat de la capa de trànsit. 

 

Fig. 4.1   Drenatge de vies ciclistes amb terraplens. 

4.1 Drenatge longitudinal 

L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap a les vores 

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

a les alineacions rectes del 2%, que es considera suficient per aquesta funció. La pluja recollida 

no serà de gran quantitat ja que ens trobem en un territori de precipitacions baixes. 

S’aprofiten els desguassos i els sistemes de drenatge de les carreteres ja existents, i s’intenta 

evitar que la inclinació faci abocar l’aigua del drenatge sobre canals de reg. En absència de 

canalitzacions que recullin l’aigua d’escorrentiu es dirigeix aquesta cap als camps propers. 
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Fig. 4.2   Detall d’aprofitament de la xarxa de desguassos existent en una via propera a la zona d’estudi. 

4.2 Drenatge transversal 

L’aigua transversal provinent de l’exterior de la carretera no serà gaire important ja que, al 

tractar-se d’un Delta, la carretera no travessa cap conca. El major problema són els tubs de 

regadiu existents de cada parcel·la que es deixaran tal i com estan i se’n crearan de nous si fa 

falta. El mateix problema ocasionen la multitud de canals de diferents mides que trobem al llarg 

de tota la carretera i que es solucionaran amb calaixos prefabricats. 

D’aquesta manera, les actuacions a contemplar en quant al drenatge transversal consistiran en 

la reposició i l’ampliació d’una important quantitat séquies i desguassos que puguin quedar 

afectats per la construcció de la via ciclista. Les obres de drenatge transversal repararan les 

afeccions que pugui causar la construcció de la via ciclista ampliant amb calaixos les 

canalitzacions que vegin interromput el seu transcurs per les obres de construcció de la nova 

via de bicicletes (Taula 4.1). 

A més, també s’haurà de tenir en compte de no afectar i/o de reposar les comunicacions de reg 

i de desguàs de les parcel·les (veure Figura 4.3). Al no disposar d’informació cartogràfica 

suficient es decideix disposar de tubs prefabricats de formigó de 350 mm de diàmetre que 

comuniquin les parcel·les amb les canalitzacions separades cada 50 m i només allà on la via 

ciclista incomuniqui la canalització amb el camp. 
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Taula 4.1   Obres de drenatge transversal disposades al traçat del Projecte. 

Referència PK Tipologia Longitud (m) 

OD-1 0+065 Marc 5 x 2 m 10 

OD-2 0+595 Marc 2 x 2 m 5 

OD-3 0+665 Marc 2 x 2 m 6 

OD-4 0+840 Marc 2 x 2 m 5 

OD-5 1+280 Marc 5 x 2 m 6 

OD-6 6+625 Marc 1 x 2 m 7 

OD-7 6+880 Marc 1 x 2 m 6 

OD-8 7+675 Marc 1 x 2 m 7 

OD-9 7+850 Marc 1 x 2 m 6,5 

OD-10 8+595 Marc 1 x 2 m 5,5 

OD-11 8+830 Marc 1 x 2 m 5 

OD-12 8+840 Marc 1 x 2 m 4,5 

OD-13 9+050 Marc 2 x 2 m 13 

OD-14 9+205 Marc 1 x 2 m 6,5 

OD-15 9+210 Marc 1 x 2 m 7 

OD-16 9+350 Marc 2 x 2 m 3,5 

 

 

Fig. 4.3   Parcel·la del cultiu d’arròs abocant aigua a un canal de desguàs en una via propera a la zona d’estudi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

DOCUMENT I · MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX V · ESTUDI D’ALTERNATIVES 
 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex V. Estudi d’alternatives 3 

 

Annex V. Estudi d’alternatives 

 

Índex 

1 Introducció .............................................................................................. 4 

2 Objectiu de la via ciclista ....................................................................... 4 

2.1 Situació actual .......................................................................................................... 4 
2.2 Condicionants .......................................................................................................... 6 
2.3 Objectius de la via ciclista de Projecte .................................................................. 7 

3 Definició de l’anàlisi multicriteri ............................................................ 7 

4 Descripció de les alternatives ............................................................... 9 

4.2 Alternativa 1 ............................................................................................................ 10 
4.3 Alternativa 2 ............................................................................................................ 11 
4.4 Alternativa 3 ............................................................................................................ 12 

5 Valoració de les alternatives segons l’anàlisi multicriteri ................ 13 

5.1 Criteri de Seguretat ................................................................................................ 13 
5.2 Criteri Ambiental .................................................................................................... 14 
5.3 Criteri d’Itinerari turístic ........................................................................................ 14 
5.4 Criteri Econòmic .................................................................................................... 15 
5.5 Criteri de Condicionament de camins existents ................................................. 16 
5.6 Criteri de Comunicació directa ............................................................................. 16 

6 Adopció de l’Alternativa escollida ...................................................... 17 

Apèndix I · Càlculs de valoració econòmica de les alternatives ................ 18 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

4 Annex V. Estudi d’alternatives 

 

1 Introducció 

Aquest Annex d’Estudi d’alternatives constitueix l’anàlisi seguit a l’hora de discernir entre els 

diferents traçats proposats per a la via cicloturista entre la bassa de les Olles i Deltebre. En el 

Projecte s’han proposat tres alternatives per la via ciclista d’entre les quals s’ha hagut de triar la 

que s’ha considerat més convenient atenent a una sèrie de paràmetres definits en funció dels 

objectius a assolir per la via i de les necessitats existents. 

L’objectiu d’aquest Annex és, per tant, analitzar diferents propostes que tenen un objectiu 

comú, com és el comunicar la població de Deltebre amb la bassa de les Olles, un dels 

principals atractius turístics de l’hemidelta nord del Delta de l’Ebre. 

2 Objectiu de la via ciclista 

A continuació s’exposa la situació existent de comunicació que motiva la construcció i 

l’establiment de la via ciclista del Projecte. A partir d’aquesta situació i dels condicionants que 

es puguin imposar es fixaran els objectius que ha d’assolir la via de Projecte. 

2.1 Situació actual 

A l’actualitat, Deltebre és la població més important del Delta de l’Ebre (la seva població 

quadruplica la de Sant Jaume d’Enveja). A ella arriben nombroses carreteres que la connecten 

amb els límits del Delta (T-340, TV-3451) i amb l’interior (TV-3454, TV -3409,TV-3401), a més 

del recent pont a Sant Jaume d’Enveja i de multitud de camins i carreteres menys rellevants 

que porten arreu del territori deltaic. 

D’altra banda, la bassa de les Olles és un punt d’interès natural molt reconegut dins el Delta de 

l’Ebre. Es troba en el seu extrem més al nord, i hi arriben poques comunicacions. Les poques 

que hi fan cap són bé carreteres de baixa capacitat i poc condicionades al trànsit de gaire 

vehicles (des de Camarles, l’Ampolla i la TV-3401) o bé són camins de terra (si s’hi arriba des 

de lo Goleró).  

Segurament gràcies a aquest fet la bassa conserva encara gran part del seu interès natural. 

 

Fig. 2.1   Arribada a la bassa de les Olles des de Camarles. 
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Fig. 2.2   Camí sortint de lo Goleró en direcció a la bassa de les Olles. 

La comunicació entre els dos pols de Projecte es sustenta amb la xarxa actual de camins i 

carreteres, i no existeix cap comunicació directa entre ambdós punts ni per cotxes ni per 

bicicletes: 

 

Fig. 2.3   Xarxa de comunicacions i de reg entre Deltebre i la bassa de les Olles. 
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El que sí existeixen és un seguit d’Itineraris ciclistes impulsats pel Parc Natural del Delta de 

l’Ebre i per la Generalitat. Cap d’ells uneix els punts del Projecte, si bé es poden trobar 

solapaments que arribin a cobrir el traçat (Figura 2.4). 

 

Fig. 2.4   Itineraris ciclistes existents a la zona: Itinerari 3 Ecomuseu – badia del Fangar (a); Itinerari 4 l’Aldea – 

Camarles – l’Ampolla (b); Ruta bici – a peu de les Olles (c). 

No obstant, aquests itineraris estan mal condicionats per la bicicleta ja que obliguen a l’usuari 

d’aquest mitjà de transport a anar en tot moment per camins i carreteres d’ús compartit amb els 

vehicles motoritzats, sense cap tipus de separació, segregació ni pas exclusiu. Impera, per tant, 

l’establiment d’una veritable tura per ciclistes que els doni més seguretat. 

2.2 Condicionants 

Les especials característiques naturals i paisatgístiques del Delta de l’Ebre fan que en la 

solució a adoptar per la via cicloturista s’hagi de buscar al màxim el mantenir el respecte als 

espais naturals i als singulars camps d’arròs que el simbolitzen. 

La millor manera de complir aquesta especial restricció seria fer passar sempre que fos 

possible la via ciclista per camins ja existents. D’aquesta manera s’aprofitarien i es 

condicionarien infraestructures ja existents (abaratint les obres) i es s’aconseguiria malmetre el 

mínim les característiques naturals actuals. 

No obstant això, la gran quantitat de camps i parcel·les fa que hi hagi molt camins d’accés a les 

mateixes per on necessàriament han de passar cert vehicles. A més, la dispersió de la població 

en urbanitzacions (Riumar i lEucaliptus) i l’accés a espais naturals d’interès (les múltiples 

llacunes, les puntes de la Banya del Fangar, l’Illa de Buda, etc.) fan que hagin d’existir una 

sèrie de vies de comunicació també pels vehicles que s’han de respectar. 

D’aquesta manera, a la solució a adoptar s’haurà de tenir en compte el condicionament de 

camins ja existents i el respecte a les vies ja existents que donen un servei molt important a la 

mobilitat de la zona. 

 

(a) (b)

(c)



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex V. Estudi d’alternatives 7 

 

2.3 Objectius de la via ciclista de Projecte 

Atenent a la situació actual de comunicacions i als condicionants exposats, es resol que en tot 

moment la via ciclista de Projecte ha de tenir en consideració: 

 Respecte al medi ambient. 

 Aprofitament/condicionament de camins existents. 

Una vegada definits aquests primers objectius, s’ha de definir també el tipus de via ciclista que 

es pretén instaurar. Com el nom mateix del Projecte indica, es tracta de la construcció d’una via 

cicloturista, és a dir, d’un carril bici adaptat a la visita turística de la zona, visites que poden ser 

usualment familiars i amb públic de totes les edats. 

Una via cicloturista ha de ser molt segura per permetre el pas de ciclistes de totes les edats i 

donar-los la confiança necessària perquè no desisteixin. D’aquesta manera, amb la creació 

d’una bona i segura xarxa ciclista es podria esperar un major turisme al Delta i que aquest 

estigués més lligat al transport més sostenible, respectant més el medi i fent més suportable 

aquesta afluència de gent. 

En la proposta de la via de projecte s’haurà, doncs, de procurar atendre els següents objectius: 

 Creació d’un itinerari turístic. 

 Seguretat. 

No obstant això, una carretera per bicicletes tampoc no ha de resultar un esforç massa 

desproporcionat per als seus usuaris. Una via ciclista que uneixi dos punts amb un recorregut 

excessivament més llarg que la carretera directa provocarà que part dels seus usuaris 

potencials desisteixin de prendre-la per agafar la carretera directa tot i el major risc pel pas de 

vehicles motoritzats. Un altre objectiu, per tant, és: 

 Comunicació directa. 

Finalment, com en tot Projecte constructiu i més en els temps que corren s’ha de procurar 

ajustar-se a un pressupost.  

 Economia. 

3 Definició de l’anàlisi multicriteri 

En el present Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i 

Deltebre es proposa el traçat de tres alternatives per cobrir el recorregut que separa els punts 

d’inici i final. Aquestes propostes es presenten al Capítol següent del mateix Annex. 

A l’hora de triar entre les diferents opcions, el criteri a seguir ha de ser el d’escollir aquella que 

millor aconsegueixi els objectius marcats. D’aquesta manera, s’ha de crear un sistema que, 

objectivament, valori les alternatives i determini quina d’elles és la més adequada a implantar 

per obtenir els resultats definits: l’anàlisi multicriteri. 

L’anàlisi multicriteri es basa en: 

 Identificació dels objectius a assolir, que seran els criteris d’elecció. 

 Atorgament de pesos relatius a cada criteri en funció de la seva rellevància. 

 Definició, per a cada criteri, d’un indicador que mesuri la seva resolució. Aquest 

indicador pot dependre de diverses variables. 
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 Valoració dels indicadors per cada alternativa.  

 Normalització dels indicadors per a cada criteri segons l’expressió:   

   
    

   
 

Xj : Valor final de l’indicador. 

Xj : valor original de l’indicador. 

m : valor mínim de l’indicador. 

M : valor màxim de l’indicador. 

Es valora xj entre 0 (desfavorable)  i 1 (cas més favorable). Es veu com per tot 

indicador la millor alternativa tindrà la màxima puntuació, la pitjor la mínima i 

l’alternativa amb un valor entremig tindrà un valor proporcional. 

 Ponderació dels indicadors dels criteris amb un pes relatiu. 

 Suma de les puntuacions pels diferents criteris i elecció de l’Alternativa que presenti un 

millor còmput. 

A partir de la resolució dels objectius que ha d’assolir la via ciclista de Projecte i del 

procediment a seguir per l’anàlisi multicriteri s’han fixat una sèrie de criteris per a valorar la 

qualitat de cada Alternativa. Al mateix temps, s’ha decidit aplicar els següents pesos per a cada 

criteri per tal de ponderar aquells que es consideren més prioritaris: 

Taula 3.1   Criteris i pesos adoptats per l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes de ponderació 

Criteri de Seguretat 25 

Criteri Ambiental 20 

Criteri d’Itinerari turístic 20 

Criteri Econòmic 20 

Criteri de Condicionament de camins existents 10 

Criteri de Comunicació directa 5 

Total 100 

 

L’atorgament dels diferents pesos s’ha fet posant en una balança els diferents objectius que 

han motivat la construcció de la via ciclista projectada. Així: 

 Una via ciclista ha d’assegurar la seguretat d’un col·lectiu molt vulnerable com és el 

ciclista, de forma que el criteri de seguretat ha de tenir un pes primordial. 

 El Projecte es desenvolupa al Delta de l’Ebre, un espai natural únic. Es pretén que 

l’establiment de la bicicleta creï un costum de mobilitat més sostenible al Delta, 

esdevenint més respectuós amb el medi natural. Així mateix, la via ha de respectar 

l’entorn natural i no tenir gaire impacte sobre el medi i el paisatge. 

 La via cicloturista està destinada, com el seu propi nom indica, al turisme. Es tracta, 

doncs, de dotar a la via d’un valor afegit en quant a poder d’observació de l’entorn i 

que generi un interès especial al turista per fer l’itinerari proposat. 

 Tot Projecte constructiu ha de tenir acotades les despeses que pot comportar per tal 

d’ajustar-se a un pressupost viable. En aquest cas, però, no es considera tan rellevant 

com en d’altres ocasions per la modalitat del Projecte (àmbit acadèmic) i pel fet de 

considerar que una bona inversió en una via ciclista pot aportar molts més beneficis 

externs a curt i a llarg termini. 
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 El condicionament de camins existents podria ser vista com un indicador del criteri 

ambiental, però s’ha volgut diferenciar-lo per tenir en compte la integració del traçat 

ciclista en el panorama d’arrossars del Delta. 

 Com s’ha comentat, una via ciclista ha de mirar també de ser directa per tal d’evitar 

que l’usuari desisteixi en favor de carreteres compartides més directes. En aquesta 

ocasió, aquest factor pren un valor més residual per la naturalesa de la via a projectar. 

Finalment, comentar que segurament es podrien haver ajuntat alguns criteris, però s’ha decidit 

no fer-ho per donar a cada objectiu la importància que es creu que es mereix. En cas d’haver-

ne ajuntat algun el resultat no variaria ja que es sumarien les valoracions i els pesos de 

ponderació. 

4 Descripció de les alternatives 

En el present Capítol s’analitzen breument les alternatives proposades en aquest Projecte. 

S’introdueixen els seus traçats i els seus punts més importants per tal de poder realitzar 

l’anàlisi d’alternatives amb coneixement de causa. 

 

Fig. 4.1   Traçat de les alternatives proposades al Projecte. 

Com es pot veure a la Figura 4.1, els tres traçats comparteixen un primer tram comú entre la 

bassa de les Olles i lo Goleró: 

1. Inici del recorregut a la bassa de les Olles (PK 0+000). 

2. Recorregut paral·lel al camí de terra existent que voreja la bassa de les Olles, creua els 

desguàs del Canal Nou fins arribar a la gola de la bassa Roja (PK 1+300). 

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Bassa de les Olles

Gola de la Bassa Roja

Lo Goleró

Estació d’Illa 

de Mar

Camí del Cementiri
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3. Passada aquesta gola, les tres alternatives adopten el traçat d’un camí existent i 

alternatiu al camí per on actualment circulen els vehicles fins lo Goleró (PK 1+960). 

En aquest subtram hi ha un parell de casetes-mirador (entre PK 1+500 i 1+600) amb 

aparcaments per a bicicletes que serveixen d’àrea de descans i d’observació de la 

natura. S’ha tingut en compte a l’hora de dissenyar el traçat. 

A la desembocadura del desguàs de lo Goleró hi ha també condicionat un petit 

aparcament per a vehicles que pot servir com a punt alternatiu d’inici/final de l’excursió 

amb bici. 

Arribades a aquest punt (PK 1+960) i creuat lo Goleró, les Alternatives prenen el seu propi 

recorregut. 

4.2 Alternativa 1 

L’Alternativa 1 és la que presenta un recorregut més directe entre la bassa de les Olles i 

Deltebre (un total de 8,425 km). 

 

Fig. 4.2   Traçat de l’Alternativa 1 del Projecte. 

A partir del creuament amb lo Goleró, l’Alternativa 1 segueix el següent traçat: 

4. Descens paral·lel al Riet de lo Goleró per un camí existent a l’esquerra de la desguàs 

(en sentit descendent) i que es condicionaria a la circulació exclusiva de la bicicleta fins 

l’alçada del camí de l’Illa de Mar (PK 3+100). 

En tot aquest tram existeix una carretera asfaltada, continuació del camí de l’Illa de 

Mar, paral·lela al traçat proposat per l’altra banda del desguàs. 

A l’arribar al PK 3+100 es creuaria el desguàs, tal i com fa la carretera del camí d’Illa de 

Mar però amb una estructura independent. 

5. Descens paral·lel al mateix desguàs del punt 4, però per l’altra banda de la canalització 

per evitar el trànsit motoritzat. 
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6. Al PK 4+670 s’arribaria al canal de Montanyana. Es giraria a la dreta i es resseguiria 

uns 400 m un camí existent a condicionar que segueix paral·lelament aquest desguàs. 

7. Girant a l’esquerra s’habilitaria un creuament del desguàs (PK 5+050) i l’Alternativa 

entraria en uns camins agrícoles poc establerts (s’haurien d’obrir nous traçats) fins el 

desguàs de la Unió (PK 5+570), punt en què s’aniria a buscar la TV-3401 (PK 5+800). 

8. Creuament de la TV-3401 (PK 5+800). 

9. Recorregut paral·lel al camí del Riets (asfaltat) que ressegueix la séquia de Marqués. 

10. Creuament amb la TV-3409 (PK 7+150). 

11. Continua el recorregut paral·lel al camí del Riets passant pel costat de la planta dels 

Arrossaires del Delta de l’Ebre (PK 7+450 a 7+760) fins arribar a Deltebre (PK 8+425). 

4.3 Alternativa 2 

L’Alternativa 2 és la que presenta un recorregut més llarg entre la bassa de les Olles i Deltebre 

(un total de 9,780 km). 

 

Fig. 4.3   Traçat de l’Alternativa 2 del Projecte. 

A partir del creuament amb lo Goleró, l’Alternativa 2 segueix el següent traçat: 

4. Des de lo Goleró (PK 1+960) i fins l’estació de l’Illa de Mar (PK 4+000) es condicionaria 

un camí ja existent per al traçat de la via ciclista. 

5. Es creuaria el port de l’estació de l’Illa de Mar per la infraestructura ja disposada (100 m 

en total). 

6. Passada l’estació (PK 4+100) es seguiria el camí de l’Estació d’Illa de Mar, paral·lel al 

desguàs de Florensa (per la banda esquerra en sentit descendent), fins arribar a la 

séquia i al camí d’Illa de mar (PK 6+120). 
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En tot aquest tram hi ha un altra camí de terra que amb les mateixes característiques fa 

el mateix recorregut de l’altra banda del desguàs. 

7. Creuat el camí d’Illa de Mar, s’adoptaria un recorregut paral·lel al ja existent (asfaltat a 

partir d’aquest punt) i continuació de l’anterior. Es creuaria el mateix desguàs de 

Florensa (PK 6+340) i es seguiria paral·lel al camí del Pregó fins la intersecció amb el 

camí de les Salines del Ballester (PK 7+840). 

8. Recorregut paral·lel al camí de les Salines del Ballester fins el camí del Cementiri (PK 

9+360). 

9. Gir a la dreta i resseguiment del mateix camí del Cementiri fins arribar al punt final del 

recorregut (PK 9+780) 

4.4 Alternativa 3 

L’alternativa 3, amb els seus 9,835 km de recorregut, resulta un híbrid de les anteriors 

propostes: 

 

Fig. 4.4   Traçat de l’Alternativa 3 de Projecte. 

A partir del creuament amb lo Goleró, l’Alternativa 2 segueix el traçat definit per l’Alternativa 1 

fins poc després del creuament amb la TV-3401, punt 8 d’aquella proposta (PK 6+090 

d’ambdues alternatives). A partir d’aquí es segueixen el següent traçat: 

9. Adopció i condicionament d’un camí de terra ja existent paral·lel al Riet Fondo (per la 

banda dreta del desguàs en sentit descendent) i també paral·lel, per l’altra banda del 

desguàs, a la TV-3401. 

10. Nou creuament amb la TV-3401 (PK 7+500). 

11. Seguiment del camí anterior, de nou paral·lel al Riet Fondo fins arribar al camí de les 

Salines del Ballester (PK 8+265). 
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Al PK 8+265 de l’actual Alternativa es creuaria amb el camí de les Salines del Ballester (a 

l’alçada del PK 8+210 de l’Alternativa 2). Es seguirien els punts 8 i 9 finals d’aquesta segona 

proposta fins arribar al punt final de Projecte. 

5 Valoració de les alternatives segons l’anàlisi multicriteri 

A continuació es puntuen les diferents alternatives per cada criteri determinat. 

5.1 Criteri de Seguretat 

El criteri de Seguretat s’ha establert en funció de les interseccions que presenta cada 

Alternativa en el seu traçat. Com que no representa el mateix perill creuar un camí de terra amb 

baix volum de trànsit que una carretera principal que constitueixi un eix de comunicació s’han 

determinat tres categories amb un pes per cadascuna: 

Taula 5.1   Categories d’interseccions de la via ciclista i pes associat. 

Categoria d’intersecció Pes associat 

Camí de terra 10 

Camí asfaltat / Carretera de segon ordre 30 

Carretera de primer ordre 60 

 

El pes té en compte la velocitat a la qual poden circular els vehicles i el volum de trànsit que 

registren. Es desprèn que s’haurà de calcular la inversa de la puntuació total per tal d’adaptar el 

criteri de 0-desfavorable i 1-favorable normalitzat. 

Analitzant el traçat de cadascuna: 

Taula 5.2   Indicador del criteri de Seguretat. 

Alternativa Intersecció Nombre Puntuació Valor indicador 

Alternativa 1 

Camí de terra 7 

280 0,45 Crta. 2n ordre 3 

Crta. 1r ordre 2 

Alternativa 2 

Camí de terra 10 

250 1 Crta. 2n ordre 5 

Crta. 1r ordre 0 

Alternativa 3 

Camí de terra 10 

310 0 Crta. 2n ordre 3 

Crta. 1r ordre 2 

 

No s’han considerat criteris de caracterització de la via (amplada, mono/bidireccionalitat, etc.) ja 

que en totes les alternatives presenten les mateixes definicions. Tampoc els trams compartits 

amb veïns ja que es considera un punt favorable i amb relatiu poc perill pel baix volum de 

trànsit que representa i per les mesures reductores de velocitat preses. 
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5.2 Criteri Ambiental 

Pel que fa el criteri Ambiental, la via no només ha de representar el mínim impacte amb 

l’entorn, sinó que s’hi ha d’integrar creant un vincle d’unió entre ciclista i espai natural. A més, 

la via ha de fomentar la pràctica de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible en detriment 

dels vehicles motoritzats, sobretot per aquells espais naturals. 

Com es pot veure, aquest criteri és de difícil quantificació, requerint una anàlisi més aviat 

qualitativa. Així, s’ha decidit de prendre uns indicadors, valorar cada un d’ells en funció d’unes 

normes establertes i fer la mitjana, que serà el valor a tenir en compte al fer el multicriteri: 

 Indicador d’Impacte sobre l’entorn : té en compte els aspectes que es resumeixen a 

l’Annex corresponent a l’Estudi d’impacte ambiental sobre l’impacte durant el període 

d’obres i amb la infraestructura en servei, així com les repercussions 

socioeconòmiques que pugui comportar. 

 Indicador d’Integració ciclista-natura : es valora que l’usuari de la via gaudeixi de punts 

singulars de la zona, tingui un recorregut tranquil i el més apartat possible dels 

vehicles. També es té en compte l’impacte ambiental que produiria (tant positiu com 

negatiu). 

 Indicador de Mobilitat sostenible : es valora el fet que la bicicleta ajudi a abandonar el 

vehicle motoritzat com a mitjà de transport, sobretot en llocs més protegits. 

La valoració de cada criteri es fa donant 1 punt a aquella alternativa que es considera més 

apropiada i 0,66 i 0,33 a les següents. 

Analitzant el traçat de cadascuna: 

Taula 5.3   Indicador del criteri Ambiental. 

Alternativa 
Indicador 

d’Impacte sobre 
l’entorn 

Indicador 
d’Integració 

ciclista-natura 

Indicador de 
Mobilitat 

sostenible 
Valor indicador 

Alternativa 1 0,33 0,33 0,66 0,44 

Alternativa 2 0,66 1 1 0,89 

Alternativa 3 1 0,66 0,33 0,66 

 

5.3 Criteri d’Itinerari turístic 

Amb aquest criteri es pretén valorar la capacitat de l’Alternativa de generar un recorregut que 

sigui interessant a ulls del ciclista. La seva valoració, però, no resulta fàcil per la possibilitat de 

caure en criteris subjectius. 

S’utilitzaran dues variables: 

 Es valora el recorregut de la proposta per espais d’interès, entenen com a tals aquells 

que presentin singularitat: la bassa de les Olles i la badia del Fangar. 

 Es valora també que el traçat de la via ciclista no discorri paral·lel i gaire propera a una 

carretera o camí existent. D’aquesta manera es considera que es pot gaudir millor del 

paisatge dels arrossars del Delta. 

Per no distorsionar el càlcul per les diferents escales de valors de les dues variables (es 

recorren molt més tram per interior, que pot ser de l’ordre de 4 vegades més com es pot veure 

a la Taula 5.6) s’adimensionalitzen les longituds amb els percentatges per ambdues variables. 
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A mode d’exemple es mostra a la Taula següent com s’adimensionalitza el recorregut per 

espais naturals d’interès: 

Taula 5.4   Adimensionalització del recorregut per a ser ponderat. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud (m) 1.875 4.154 1.875 

Valoració a ponderar 23,72 52,56 23,72 

 

Atenent al fet que el paisatge dels arrossars és molt més present arreu del Delta mentre que 

les observacions que només es poden fer a la badia i a les llacunes és més particular (a més 

del fet que constitueixen un Pac Natural) s’ha optat per ponderar els quilòmetres recorreguts 

per ambdós ambients de la següent manera: 

Taula 5.5   Pesos aplicats al criteri d’Itinerari turístic. 

 Pes associat 

Recorregut per espais naturals d’interès 70 

Recorregut pels arrossars 30 

 

Així, atenent als diferents traçats proposats: 

Taula 5.6   Indicador del criteri d’Itinerari ciclista. 

Alternativa Itinerari Longitud (m) Puntuació Valor indicador 

Alternativa 1 

Recorregut per espais 
naturals d’interès 

1.875 
2.467 0 

Recorregut pels arrossars 4.046 

Alternativa 2 

Recorregut per espais 
naturals d’interès 

4.154 
4.624 1 

Recorregut pels arrossars 4.740 

Alternativa 3 

Recorregut per espais 
naturals d’interès 

1.875 
2.908 0,20 

Recorregut pels arrossars 6.257 

5.4 Criteri Econòmic 

El criteri de valoració econòmica de la via de Projecte ha de tenir en compte molts aspectes 

que influeixen en el pressupost general de l’obra a realitzar. S’ha considerat valorar els 

següents aspectes per a estimar el cost de cada proposta: 

 Moviment de terres: esbrossada, excavació de terra vegetal, desmunts i terraplenats. 

 Afermat: tot-u artificial, mescles bituminoses en calent i regs. Per les tres alternatives 

s’optaria per les mateixes seccions en els mateixos casos i situacions que es descriuen 

a l’Annex de Ferms i paviments. 

 Obres de fàbrica i de drenatge transversal a col·locar: quantitat de calaixos i 

passarel·les a disposar. 

 Senyalització: pel seu major cost, metres d’elements de seguretat anticaiguda i 

d’elements de restricció d’accés. 
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A partir d’aquests camps s’ha calculat un pressupost estimatiu del cost de les obres, amb el 

qual s’ha obtingut el valor de l’indicador econòmic a considerar. No es tracta del cost de l’obra, 

sinó tan sols de la valoració d’aspectes importants d’aquest per a tenir indicadors de 

comparació entre alternatives. Els valors dels amidaments i el càlcul d’aquesta valoració es 

poden consultar a l’Apèndix que acompanya aquest Annex. 

Taula 5.7   Indicador del criteri Econòmic. 

Alternativa Cost estimat (€) Valor indicador 

Alternativa 1 677.320,23 1 

Alternativa 2 757.371,21 0,35 

Alternativa 3 808.156,64 0 

 

Aquest, no obstant, és un valor del cost estimat, ja que en el cost total d’una obra influirien més 

apartats com les expropiacions, l’afectació de serveis, etc., que no s’han considerat per 

aquesta valoració. La seva funció recau únicament en el tenir arguments per a poder comparar 

les alternatives des d’un punt de vista econòmic. 

5.5 Criteri de Condicionament de camins existents 

El condicionament de camins resulta molt interessant de cara a no haver d’obrir noves traces 

que puguin afectar bé a zones naturals, bé a camps d’arròs, motiu pel qual es té en compte a 

l’hora de valorar les alternatives. 

Es valora la part del recorregut que la via fa per camins existents. Més que el total, que 

potenciaria el trajecte més llarg, es busca la relació entre condicionament de camins existents 

respecte la distància total recorreguda. 

Taula 5.8   Indicador del criteri de Condicionament de camins existents. 

Alternativa Percentatge de camins condicionats Valor indicador 

Alternativa 1 49,72 0,20 

Alternativa 2 45,95 0 

Alternativa 3 64,81 1 

 

Val a dir en aquest punt, però, que el fet d’obrir noves traces properes i adjacents a camins i 

carreteres ja existents respon al fet que la mobilitat del Delta obliga a respectar aquestes vies, 

fet que el ciclista agraeix en termes de seguretat. El condicionament s’ha dut a terme en 

aquells camins que es poguessin realment tancar al trànsit en general per tenir alternatives 

(sempre es deixa accedir a veïns i a parcel·les). 

5.6 Criteri de Comunicació directa 

S’ha establert en base a dos factors: la distància total a recórrer i el nombre de revolts 

pronunciats que es fan fer al ciclista. Cada una d’aquestes components es pondera perquè pel 

ciclista, sobretot pel d’avançada edat, és més restrictiu el fet d’haver de pedalejar més estona 

que no pas el no poder anar tan ràpid per la presència de revolts pronunciats. 

Torna a ser necessari adimensionalitzar els valors per no sobreconsiderar el pes de cap factor 

que tingui un rang de valors més elevat que l’altre. 
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Taula 5.9   Pesos aplicats al criteri de Comunicació directa. 

 Pes associat 

Revolts 30 

Longitud 70 

 

La suma ponderada de longitud i de revolts donarà un paràmetre desfavorable, pel que s’haurà 

de prendre la inversa del valor. Analitzant el traçat de les alternatives: 

Taula 5.10   Indicador del criteri de Comunicació directa. 

Alternativa Factor Nombre Puntuació Valor indicador 

Alternativa 1 
Revolts 18 

3.085 1 
Longitud (km) 8,424 

Alternativa 2 
Revolts 15 

3.260 0,66 
Longitud (km) 9,780 

Alternativa 3 
Revolts 22 

3.655 0 
Longitud (km) 9,834 

 

L’Alternativa 1 guanya molt pes al ser molt més directa que les altres dues. 

6 Adopció de l’Alternativa escollida 

L’anàlisi multicriteri es realitza ponderant els diferents indicadors descrits amb els pesos de la 

Taula 6.1, amb el que es troba la millor opció per la via ciclista proposada: 

Taula 6.1   Avaluació mitjançant l’anàlisi multicriteri de les alternatives de projecte. 

  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Criteri Pes Indicador Punts Indicador Punts Indicador Punts 

Seguretat 25 0,45 11,16 1 25 0 0 

Ambiental 20 0,44 8,80 0,89 17,73 0,66 13,27 

Itinerari turístic 20 0 0 1 20 0,20 4,09 

Econòmic 20 1 20 0,34 6,94 0 0 

Condicionament 
camins existents 

10 0,20 2,00 0 0 1 10 

Comunicació 
directa 

5 1 5 0,65 3,28 0 0 

Total 100 - 46,96 - 72,96 - 27,36 

 

Havent realitzat l’estudi d’alternatives es determina que l’alternativa que dóna millor resposta 

als objectius plantejats per definir la via ciclista és l’Alternativa 2. 
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i. Valoracions econòmiques de les alternatives de Projecte 

A continuació es presenten les taules que s’han emprat per a la valoració econòmica de les 

alternatives de Projecte. Es mostren els amidaments i el pressupost de cada partida i per a 

cada traçat proposat. 

Es recorda que aquests càlculs donen una estimació del cost total, ja que faltaria considerar 

més factors en el còmput total del cost de l’obra projectada. Es considera, emperò, que el valor 

obtingut pot servir de referència de cara a comparar els pressupostos que serien de preveure 

per a cada cas. 

Pels costos s’han considerat els valor que es mostren al Pressupost donats per les partides 

emprades amb el TCQ. 

Per l’Alternativa 1 es té: 

Taula 6.2   Càlcul de l’estimació del cost de l’Alternativa 1. 

 Amidament Cost unitari Cost (€) 

Esbrossada 37.369 m
2 

0,32 €/m
2 

11.958,08 

Excavació terra vegetal 11.211 m
3 

2,37 €/m
3
 26,569,44 

Desmunt 494 m
3
 2,86 €/m

3
 1.414,25 

Terraplenat 7.594 m
3
 1,26 €/m

3
 9.568,31 

Moviment de terres - - 49.510,07 

Tot-u 6.024 m
3 

19,95 €/m
3
 12.0178,80 

Reg graveta bicapa 5.880 m
2
 2,28 €/m

2
 13.406,40 

MBC base 19.392 m
2
 2,11 €/m

2
 40.917,12 

Dotació betum MBC base 74 t 576 €/t 42.389,36 

MBC rodadura 2.230 t  31,88 €/t 71.094,95 

Dotació betum MBC rodadura 87 t 378,4 €/t 32.910,63 

Reg imprimació 19.392 m
2
 0,52 €/m

2
 10.083,84 

Reg adherència 19.392 m
2
 0,38 €/m

2
 7.368,96 

Afermat - - 338.350,06 

Obres drenatge transversal 96 m 301,36 €/m 86.530,56 

Obres de fàbrica 48 m 1.800 €/m 86.400 

Estructures - - 172.930,56 

Barreres de seguretat 3.866 m 27,04 €/m 104.529,54 

Xicanes 30 u 400 €/u 12.000 

Senyalització - - 116.529,54 

Total - - 677,320,23 € 
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Pel que fa l’Alternativa 2: 

Taula 6.3   Càlcul de l’estimació del cost de l’Alternativa 2. 

 Amidament Cost unitari Cost (€) 

Esbrossada 39.440 m
2 

0,32 €/m
2 

12.620,86 

Excavació terra vegetal 11.832 m
3 

2,37 €/m
3
 28.042,08 

Desmunt 522 m
3
 2,86 €/m

3
 1.492,63 

Terraplenat 8.015 m
3
 1,26 €/m

3
 10.098,65 

Moviment de terres - - 52.254,22 

Tot-u 7.265 m
3 

19,95 €/m
3
 144.492,74 

Reg graveta bicapa 11.970 m
2
 2,28 €/m

2
 27.291,6 

MBC base 17.055 m
2
 2,11 €/m

2
 35.986,20 

Dotació betum MBC base 65 t 576 €/t 37.281,02 

MBC rodadura 1.961 t  31,88 €/t 62.526,24 

Dotació betum MBC rodadura 76 t 378,4 €/t 28.944,08 

Reg imprimació 17.055 m
2
 0,52 €/m

2
 8.868,60 

Reg adherència 17.055 m
2
 0,38 €/m

2
 6.480,90 

Afermat - - 352.321,39 

Obres drenatge transversal 103 m 301,36 €/m 92.840,08 

Obres de fàbrica 69 m 1.800 €/m 124.200,00 

Estructures - - 217.040,08 

Barreres de seguretat 4.488 m 27,04 €/m 121.355,52 

Xicanes 36 u 400 €/u 14.400,00 

Senyalització - - 135.755,52 

Total - - 757.371,21 € 
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Finalment, l’Alternativa 3: 

Taula 6.4   Càlcul de l’estimació del cost de l’Alternativa 3. 

 Amidament Cost unitari Cost (€) 

Esbrossada 34.502 m
2 

0,32 €/m
2 

11.040,78 

Excavació terra vegetal 10.351 m
3 

2,37 €/m
3
 24.531,31 

Desmunt 456 m
3
 2,86 €/m

3
 1.305,76 

Terraplenat 7.011 m
3
 1,26 €/m

3
 8.834,33 

Moviment de terres - - 45.712,19 

Tot-u 7.082 m
3 

19,95 €/m
3
 141.275,93 

Reg graveta bicapa 5.880 m
2
 2,28 €/m

2
 13.406,40 

MBC base 23.622 m
2
 2,11 €/m

2
 49.842,42 

Dotació betum MBC base 90 t 576 €/t 51.635,80 

MBC rodadura 2.717 t  31,88 €/t 86.602,98 

Dotació betum MBC rodadura 106 t 378,4 €/t 40.089,46 

Reg imprimació 23.622 m
2
 0,52 €/m

2
 12.283,44 

Reg adherència 23.622 m
2
 0,38 €/m

2
 8.976,36 

Afermat - - 404.112,79 

Obres drenatge transversal 78 m 301,36 €/m 70.306,08 

Obres de fàbrica 84 m 1.800 €/m 151.200,00 

Estructures - - 221.506,08 

Barreres de seguretat 4.513 m 27,04 €/m 122.025,58 

Xicanes 37 u 400 €/u 14.800 

Senyalització - - 136.825,58 

Total - - 808.156,64 € 
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1 Introducció 

El present Annex constitueix l’estudi del traçat per on discorre la via cicloturista plantejada en 

aquest Projecte. S’exposen les característiques geomètriques que defineixen el traçat 

geomètric de la via escollida així com una descripció de les seves característiques generals. 

El Projecte contempla la unió d’un nucli poblacional i turístic de cert pes dins el que és el Delta 

de l’Ebre amb un dels principals punts d’interès turístic per les seves condicions naturals i gran 

presència de flora i de fauna. 

Es tracta d’una carretera per on han de circular bicicletes a mode d’excursió, de manera que no 

ha de ser d’estranyar la presència de famílies i de gent de totes les edats per la via. Vist aquest 

perfil d’usuari (no l’únic, però sí segurament un dels més restrictius) impera l’adopció d’un traçat 

còmode (bona elecció del ferm i de la capa de rodadura) i segur. 

Aquesta construcció de la via proposada és necessària per la mala disposició i la mala 

adaptació dels itineraris ciclistes existents a les excursions de tot tipus d’usuaris. Al Delta hi ha 

un gran nombre de carreteres (mal asfaltades) i de camins de terra per on circulen pocs 

vehicles però a gran velocitat. Aquesta diferència de velocitat entre els conductors de cotxes 

que van massa segurs i ràpids i els ciclistes és el que resulta més perillós per als segons. 

A partir de la construcció de la via cicloturista plantejada, que en molts punts resulta més una 

adaptació de camins ja existents, pretén mitigar aquesta inseguretat que acompanya al ciclista 

al Delta. De ben segur que a partir d’una millora en la seguretat es podria aconseguir un 

increment del turisme sostenible al Delta, molt important en els temps que corren i més en una 

zona amb l’interès natural com és el que ocupa el Projecte. 

2 Condicionants 

A l’hora de plantejar-se el traçat de la via proposada sorgeixen una sèrie de condicionants que 

és important tenir en compte abans de definir per on passarà i com ho farà el carril bici. 

2.1 Itineraris ciclistes actuals 

A l’actualitat existeixen al Delta de l’Ebre un seguit d’itineraris ciclistes més o menys 

condicionats per a la seva pràctica ludicoturística. Hi ha una certa voluntat per part de les 

Administracions a crear una xarxa de mobilitat amb bicicleta en aquest punt singular del territori 

català, i a això respon el Projecte bàsic Xarxa de Carril Bici al Parc Nacional del Delta de l’Ebre, 

amb 19 propostes de vies ciclistes per a la creació d’una extensa xarxa bici al Delta amb més 

de 200 km de recorregut adaptat. 

Actualment, però, tan sols hi ha 7 itineraris establerts: 

 Itinerari 1. Ruta de les llacunes. 

 Itinerari 2. Ecomuseu – desembocadura. 

 Itinerari 3. Ecomuseu – Badia del Fangar. 

 Itinerari 4. L’Aldea – Camarles – l’Ampolla. 

 Itinerari 5. Desembocadura – Garxal – Riumar. 

 Itinerari 6. Amposta – Casa de fusta. 

 Ruta bici – a peu bassa de les Olles. 
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Com es pot veure hi ha diferents itineraris establerts, amb múltiples opcions per on circular. No 

obstant això, les vies per on es fa circular la bicicleta estan massa sovint compartides amb el 

vehicle motoritzat. L’objectiu d’aquest Projecte és la creació d’una línia de bicicletes bàsicament 

turística en què els trams compartits siguin inexistents o, com a molt i de forma obligada, es 

permeti el pas a vehicles de manteniment, serveis, veïns i d’accés a parcel·les agrícoles. 

Per la zona de la via proposada hi ha dissenyat algun itinerari, cap d’ells, però, realitzant el 

mateix trajecte que el proposat. S’ha intentat prendre de base aquests itineraris ja establerts i 

segurament més coneguts, però adaptant-los i condicionant-los al pas pràcticament exclusiu de 

les bicicletes. S’analitzen breument els itineraris de la zona. 

2.1.1 Itinerari 3. Ecomuseu – Badia del Fangar 

El traçat d’aquest itinerari muntat és el que es mostra: 

 

Fig. 2.1   Itinerari 3. Ecomuseu – Badia del Fangar 

A l’hora de decidir el traçat de la via ciclista proposada s’ha tingut en compte aquest itinerari 

preestablert,  i com es veurà els trams 2 i 3 passen per les mateixes vies per on discorre el 

Projecte. No obstant, són tot trams compartits amb vehicles motoritzats que poden circular a 

gran velocitat augmentant la perillositat pel ciclista, a part de la mala senyalització existent. 

S’ha optat, també, per fer passar la via ciclista pel costat contrari al desguàs de la Florensa per 

donar major continuïtat als ciclistes i obligar en tot cas als cotxes a fer la petita ziga-zaga al 

creuar la carretera (just on hi ha el punt 3). 

2.1.2 Itinerari 4. L’Aldea – Camarles – l’Ampolla 

El recorregut proposat per aquest itinerari és el mostrat a la Figura 2.2. 

El tram que passa per la bassa de les Olles i arriba a lo Goleró és el mateix que el que es 

proposa en aquest Projecte. Tanmateix, i de nou, es pretén fer passar la bicicleta per un camí 

de terra per on també circulen vehicles de tota mena. En aquesta ocasió el diferencial de 

velocitat no és tant problemàtic perquè els cotxes no poden circular a velocitats massa 

elevades, però igualment resulta una perillositat afegida que, amb la separació que es proposa, 

es pot reduir per a major seguritat i comoditat de l’usuari de la bicicleta. 
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Fig. 2.2   Itinerari 4. L’Aldea – Camarles – l’Ampolla. 

2.1.3 Ruta bici – a peu de les Olles 

Al voltant de la bassa de les Olles existeix una extensa xarxa de camins de terra destinats a la 

visita de la zona: 

 

Fig. 2.3   Ruta bici – a peu de les Olles. 

El tram superior coincideix amb el que s’observa a l’Itinerari 4 i a la ruta del Projecte. Serveixi el 

que es comenta per l’Itinerari 4 per veure la diferència que seprara el Projecte de la xarxa 

existent. 

2.2 Camins i carreteres existents 

Pertot el territori del Delta hi ha multitud de canals, séquies, desguassos i camps de conreu, 

però també hi ha moltes carreteres de diferent magnitud i molts camins de terra per on circulen 

els veïns i els pagesos de la zona, així com algun turista ocasional. 

Una de les premisses bàsiques a l’hora de decidir el traçat d’aquest Projecte va ser la de tenir 

en compte aquests camins i aquestes carreteres existents per tal d’obrir el mínim de noves vies 
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possible. L’adaptació dels itineraris ciclistes anteriors respon en gran mesura a aquesta 

voluntat.  

En aquelles vies en què s’adapta totalment el traçat existent d’un camí serà possible aprofitar 

aquelles obres de fàbrica ja construïdes per creuar canalitzacions. En canvi, en aquelles vies 

que s’obrin paral·leles a les ja existents es disposarà d’un pas alternatiu i separat per als 

usuaris de les bicicletes per a dotar de major seguretat. 

La construcció de camins paral·lels als ja existents es considera necessària per a la seguretat 

del ciclista i per a la seva tranquil·litat. En tot cas, la qüestió és no haver d’obrir traces enmig de 

camps i que divideixin les parcel·les o espai natural. 

La reutilització d’aquests camins i carreteres existents provoca que en força ocasions no es 

puguin acomplir els condicionants de traçat proposats al Manual per al disseny de les vies 

ciclistes de Catalunya. Es considera més oportú tenir en compte el no obrir nous camins que no 

pas el complir estrictament les recomanacions del Manual, tot i que això pugui comportar, 

sobretot, girs més tancats (amb la conseqüent major reducció de velocitat puntual). 

2.3 Tram urbà a Deltebre 

La circulació de les bicicletes pel municipi de Deltebre queda exclosa d’aquest Projecte. El punt 

final del Projecte és, irònicament, el cementiri situat a la vora de la carretera T-340 i per on a 

efectes pràctics comença l’Itinerari 3. 

 

Fig. 2.4   Senyalització de l’Itinerari 3 a la T-340 a l’alçada del cementiri de Deltebre, punt on comença la via cicloturista 

del Projecte des de Deltebre. 

3 Criteris de disseny 

El disseny del traçat de la via ciclista d’aquest Projecte s’ha definit tenint en compte les 

recomanacions sobre interseccions recollides al Manual per al disseny de les vies ciclistes de 

Catalunya.  

3.1 Tipologia de vies ciclistes 

S’estableixen una sèrie de vies susceptibles de formar part d’un itinerari ciclista (Taula 3.1). En 

cada cas caldrà el tractament adequat de les diferents vies per a satisfer les necessitats de la 

mobilitat ciclista. Això dependrà tant de la mateixa mobilitat ciclista com del trànsit motoritzat, el 

transport públic i els vianants. 
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Taula 3.1   Tipus de vies ciclistes. 

Tipus de via Definició 

Camí verd 
Via per a vianants i ciclistes, segregada del trànsit, que 

discorre per espais naturals i boscos. 

Pista bici 
Via per a ciclistes, segregada del trànsit, amb traçat 

independent de les carreteres. 

Carril bici protegit 
Via per a ciclistes separada físicament de la resta de la 

calçada. 

Carril bici Via ciclista adossada a la calçada 

Carrer de zona 30 Via no segregada del trànsit amb limitació de 30 km/h. 

Vorera bici Via ciclista senyalitzada sobre la vorera. 

Carrer de convivència 
Via compartida amb els vianants i el trànsit amb limitació a 

20 km/h i preferència pels vianants. 

 

3.1.1 Criteris per a l’adopció de la tipologia adient 

Per establir l’aplicació d’una de les tipologies descrites, caldrà tenir en compte els criteris 

següents: 

 Volum i velocitat del trànsit: definirà el tipus de protecció. 

 Volum previst de ciclistes: definirà les amplades adequades. 

 Espai existent: definirà la tipologia bàsica. 

 Entorn urbà: definirà la tipologia i les característiques especials. 

En funció de criteris de seguretat viària, accessibilitat a diferents tipus de persones usuàries, i 

dels components propis de la mobilitat previsible sobre la via ciclista (quotidiana, de lleure, 

turística,...), s’escollirà la tipologia més adient amb les seves corresponents característiques  

constructives, de senyalització i de serveis que es descriuen al Manual. 

Cal recordar que, tot i que les vies ciclistes han de tenir una continuïtat i homogeneïtat en el 

seu traçat, és compatible l’aplicació de diferents tipologies al llarg d’un itinerari, en funció dels 

canvis en les característiques de l’entorn en el recorregut ciclista.  

Una determinada via ciclista pot tenir diferents tipologies sempre que no s’interrompi el 

recorregut i que l’usuari rebi la informació necessària per conèixer el tipus de via pel qual es 

troba circulant.  

Cal considerar alguns principis bàsics que determinaran l’efectivitat en l’ús per part del usuaris 

d’aquestes vies. Una primera reflexió sobre aquest aspecte portarà a establir els següents 

principis bàsics en el disseny d’una via ciclista: 

 Ha de ser directa: una bona manera de valorar la qualitat d’una via ciclista és la 

velocitat de disseny i la diferència en temps de recorregut respecte d’altres rutes 

alternatives amb trànsit compartit amb vehicles a motor. Es considera acceptable un 

diferencial de 15 segons per km per a vies interurbanes i de 20 segons per km per a 

vies urbanes. Demores superiors faran més atractiva la ruta més directa, encara que 

sigui compartida amb la circulació general, i la via ciclista no serà utilitzada. 

 Ha de ser accessible: si la persona usuària ciclista ha de recórrer una distància 

superior a la que faria per una via no dedicada a la bicicleta, desistirà de l’ús de la via 

ciclista. La distància entre l’origen o destinació del viatge en bicicleta (zones 

residencials, escoles, centres comercials, àrees industrials,...) a la via ciclista, no ha de 
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superar els 600-800 metres en zones interurbanes i els 200-400 metres en zones 

urbanes. 

 Ha de ser contínua: la xarxa ciclista no ha de tenir interrupcions en el seu recorregut. 

Encara que canviï la tipologia de la via ciclista, la persona usuària ha de percebre una 

continuïtat. En cas contrari, un gran nombre de ciclistes abandonaran aquesta xarxa o 

no en faran ús. 

 Ha de ser confortable i atractiva: la via ciclista ha de tenir serveis especialitzats per als 

usuaris, un aspecte visual agradable, una comoditat en la superfície de circulació i 

elements de protecció contra la climatologia adversa i els raigs solars. 

 Ha de tenir els mínims punts de detenció. El fet d’obligar el ciclista a posar el peu a 

terra és un fort inconvenient i la causa, moltes vegades, d’accions d’indisciplina per part 

de les persones usuàries de la bicicleta. Es considera que tenir l’obligació d’aturar-se 

un cop cada 2 km en zona interurbana i un cop cada quilòmetre en zona urbana 

representa un nivell de qualitat adequat per als ciclistes 

 Ha de ser segura: els punts de conflicte entre ciclistes i vehicles a motor han de ser els 

mínims possibles. Per tal de mantenir un nivell òptim de seguretat viària, es recomana 

la separació física dels dos trànsits, el nombre mínim possible d’encreuaments amb el 

trànsit motoritzat i els vianants i un tractament de les interseccions especialment 

sensible a la circulació ciclista    

Al Projecte que es presenta s’ha optat per a disposar d’un camí verd. S’ha segregat en tot 

moment el trànsit ciclista del motoritzat, i l’amplada de 3 m es considera suficient per la 

convivència de ciclistes i vianants, tot i que aquest Projecte estigui destinat bàsicament als 

primers. 

3.1.2 Criteris mediambientals 

El criteri mediambiental és un factor important en el disseny, la construcció i l’explotació d’una 

via ciclista. El traçat de la via ciclista ha de buscar sistemes lineals naturals, sempre que sigui 

possible. En aquest sentit, s’ha de tractar de dissenyar itineraris que respectin els següents 

sistemes: 

 Rius, rierols i altres lleres naturals. 

 Vores de llacs o estanys. 

 Límits de masses forestals o boscos. 

 Zona marítimoterrestre. 

 Vores de parcs naturals. 

Altres mesures possibles per a la defensa i la protecció del medi ambient es descriuen a 

continuació: 

 Evitar els paviments bituminosos en zones d’especial protecció. Els paviments 

granulars s’integren millor en el paisatge i en l’entorn natural. 

 Incorporar en el traçat i el seu entorn elements vegetals com arbres, arbustos i plantes i 

elements minerals, per tal d’integrar la via ciclista en el paisatge. 

 Reduir el moviment de terres al mínim, tant a les excavacions com als terraplens. 

 Reduir al mínim el nombre d’obres de fàbrica i fer servir la fusta o la pedra en els 

elements estructurals. 
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 Respectar les diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies en les noves 

plantacions de vegetació. 

3.2 Característiques de traçat 

3.2.1 Velocitat de disseny 

Les velocitats de projecte per a les diferents tipologies de vies ciclistes amb traçat independent 

de les vies principals es recullen a la Taula: 

Taula 3.2   Velocitats de projecte de vies ciclistes. 

 Velocitat genèrica (km/h) Velocitat mínima (km/h) 

Camí verd 30 20 

Camí verd amb segregació de vianants 50 30 

Pista bici 50 30 

 

Per a la realització d’aquest Projecte s’agafa la via verda com a tipologia del traçat, a la qual li 

correspon una velocitat de projecte entre els 30 i els 20 km/h que, més tenint en compte les 

limitacions de traçat que vénen condicionades. La implicació més gran que té la velocitat de 

disseny és el radi de les corbes, el qual ve en moltes ocasions determinat per la traça de 

camins existents, la intersecció perpendicular amb una carretera o la mínima afectació als 

terrenys existents. 

3.2.2 Radis de gir 

El radi mínim de gir d’una corba en una via ciclista depèn de la velocitat de la bicicleta, del 

peralt de la corba i del coeficient de lliscament transversal, i es calcula amb la fórmula: 

   
  

         
 (3.1) 

On, 

 R [m] : Radi mínim de la corba. 

 v [km/h] : Velocitat. 

 p [tant per u] : Peralt de la corba. 

 f [-] : Coeficient de lliscament transversal. 

Els valors del coeficient de lliscament transversal en les vies pavimentades en funció de la 

velocitat de circulació es presenten al quadre següent: 

Taula 3.3   Coeficient de lliscament transversal. 

Velocitat (km/h) f en vies pavimentades f en vies no pavimentades 

20 0,31 0,16 

30 0,28 0,14 

40 0,25 0,13 

50 0,21 0,11 

60 0,18 0,09 

 

És recomanable que el valor del peralt de la corba oscil·li entre el 2% i el 3%. El drenatge 

superficial de la via queda garantit amb el peralt mínim del 2%. 
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En el quadre adjunt figuren els radis mínims per a projectar les vies ciclistes per a diferents 

velocitats genèriques de projecte distingint les vies pavimentades i no pavimentades: 

Fig. 3.1   Radi mínim en vies ciclistes. 

 Radi mínim (m) 

Velocitat (km/h) f en vies pavimentades f en vies no pavimentades 

20 10 17 

30 24 44 

40 47 84 

50 86 151 

60 142 258 

 

A partir de les recomanacions del Manual s’han agafat radis mínims de 24 m. Emperò, 

l’adopció de camins existents imposa en moltes ocasions un radi de gir inferior per adaptar-se 

al traçat d’aquests.  

3.2.3 Distàncies de visibilitat 

La distància que una persona ciclista necessita per parar completament en observar un 

obstacle és un factor a tenir en compte en el disseny de les vies ciclistes. Aquesta distància 

està en funció del temps de percepció i reacció del o de la ciclista, el coeficient de lliscament 

horitzontal, la inclinació de la rasant i la velocitat de disseny. 

3.2.3.1 Distància de parada 

La distància de parada (Dp) és la distància total recorreguda per una bicicleta obligada a aturar-

se tan ràpidament com li sigui possible, mesurada des de la seva situació en el moment 

d’aparèixer l’objecte que motiva la detenció. Comprèn la distància recorreguda durant els temps 

de percepció, reacció i frenat.  

Les distàncies de parada per a vies ciclistes es calculen de la mateixa manera que les de 

carreteres. Si assumim que part del trànsit no s’aturarà a les interseccions, és convenient 

utilitzar valors de distàncies de parada conservadors. 

La mínima distància de parada es calcula segons l’expressió: 

    
  

         
 

    
   

 (3.2) 

On, 

 Dp [m] : Distància de parada. 

 v [km/h] : Velocitat. 

 tp [s] : Temps de percepció. 

 f [-] : Coeficient de lliscament transversal. 

 i [tant per u] : Inclinació. 

Aquesta distància de parada resulta de gran importància en les interseccions per assegurar 

que el ciclista podrà aturar-se en cas de veure un cotxe. Seguint les recomanacions del Manual 

s’han tingut en compte unes distàncies mínimes de parada de 35-40 m corresponent a una via 

amb velocitat de disseny de 30 km/h i inclinació del 0 % al 5 %. 
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3.2.3.2 Distància de visibilitat en corbes. Visibilitat lateral 

La distància de parada serà igual o superior a la distància de parada mínima al llarg de la 

totalitat del traçat de la via ciclista. Per tal de garantir que hi ha visibilitat de parada en corbes 

circulars, caldrà disposar d’una certa visibilitat lateral. 

Per mesurar la longitud del camp de visió del o de la ciclista s’utilitza la línia central que separa 

els dos carrils interiors de la corba de la via. 

La visibilitat lateral es pot calcular com a suma de les distàncies de parada per a ciclistes que 

viatgen en direccions oposades a la corba. 

Quan aquesta distància de parada no es pugui aplicar, el carril s’haurà d’ampliar o s’haurà de 

pintar una línia contínua que separi els dos carrils al llarg de tota la corba afegint 10 m més 

enllà dels extrems. El valor de la visibilitat lateral per poder disposar d’una determinada 

visibilitat en una corba circular, s’obtindrà mitjançant la fórmula que s’adjunta. 

S’han tingut en compte aquestes recomanacions per tal de donar la visibilitat suficient als 

ciclistes i fer la senyalització pertinent. El caràcter especialment pla i lliure d’obstacles del Delta, 

però, fa que aquesta condició no sigui especialment restrictiva a la via del Projecte. 

3.2.4 Inclinacions longitudinals 

Les inclinacions longitudinals superiors al 5% no són recomanables, tant perquè les ascensions 

són dificultoses per a la gran majoria de ciclistes com perquè les baixades són perilloses per 

l’augment de velocitat que experimenten les bicicletes. 

En el Projecte presentat, l’orografia plana del Delta ajuda a no sobrepassar en cap moment 

aquest 5 % d’inclinació longitudinal de la via ciclista. De fet, la màxima pendent que s’assoleix 

és del 2,1 % i en un tram molt puntual del traçat. 

3.2.5 Acords verticals 

A l’utilitzar el programa per a carreteres WinH s’ha usat la normativa referent a carreteres per a 

vehicles motoritzats, en les quals els acords verticals vénen determinats pel paràmetre Kv: 

Taula 3.4   Paràmetres mínims i recomanables pels acords verticals. 

 Mínim Recomanable 

Velocitat de projecte (km/h) Kv convex (m) Kv còncau (m) Kv convex (m) Kv còncau (m) 

120 15.276 6.685 30.780 9.801 

100 7.125 4.348 15.276 6.685 

80 3.050 2.636 7.125 4.348 

60 1.085 1.374 3.050 2.636 

40 303 568 1.085 1.374 

 

S’ha tingut en compte un paràmetre de Kv = 1.000 m que compleix sobradament la normativa 

per a carreteres, molt més restrictiva que per les bicicletes. 

3.2.6 Inclinacions transversals 

En alineacions rectes es projectarà una inclinació transversal cap a un únic costat de la via de 

manera que s’evacuï amb facilitat l’aigua superficial i que el seu recorregut per sobre de la via 

sigui el mínim possible. Així, es recomana que la inclinació transversal de la via ciclista sigui del 

2%. En revolts circulars, la inclinació transversal coincidirà amb el peralt de la corba. 
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3.2.7 Amplada de la via 

L’espai útil del o de la ciclista queda descrit en la següent figura amb les dimensions següents: 

 Amplada: 1,00 m. 

 Llargada: 1,90 m. 

 Alçada:   2,50 m. 

L’amplada d’1,00 m resulta de sumar l’ample del manillar (0,60 m) i l’espai necessari per al 

moviment dels braços i de les cames (0,20 m per cada costat). 

 

Fig. 3.2   Espai útil del ciclista. 

En funció del tipus de via es fixen unes amplades mínimes i recomanables: 

Fig. 3.3   Amplades mínimes i recomanables de vies ciclistes en zones interurbanes. 

Tipus de via ciclista Amplada mínima (m) Amplada recomanable (m) 

Camí verd amb pista segregada per a 
vianants 

4,00 5,00 

Camí verd compartit amb vianants 2,50 3,00 

Pista bici bidireccional 2,00 2,50 

Pista bici monodireccional 1,50 2,00 

Carril bici protegit bidireccional en zona 
interurbana 

2,50 3,00 

Carril bici protegit monodireccional en 
zona interurbana 

2,00 2,50 

 

Al Projecte s’ha adoptat una amplada de 3 m en total (pels dos sentits de circulació). 
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4 Descripció del traçat 

4.1 Traçat de la via de Projecte 

El traçat de la via de Projecte connecta l’estació de la bassa de les Olles, punt singular del 

Delta per la seva diversitat faunística i natural, amb la població de Deltebre. 

Es divideixen els gairebé 10 km de recorregut en els següents trams: 

Taula 4.1   Tramificació de la via de Projecte. 

Tram PK inicial PK final Longitud (km) 

T1 0+000 1+300 1,300 

T2 1+300 6+120 4,820 

T3 6+120 9+780 3,660 

 

 

Fig. 4.1   Tramificació de la via de Projecte. 

4.1.2 Tram T1 

El primer dels trams d’aquesta via ciclista comença a l’inici de la mateixa, l’estació de la bassa 

de les Olles (PK 0+000), i acaba a la gola de la bassa Roja (PK 1+300). Té una longitud total 

d’1,280 km. 

És el tram més curt dels tres definits. Es caracteritza per l’establiment d’un carril paral·lel al 

camí de terra existent. D’aquesta manera, s’observen els següents incidents principals: 

 PK 0+020 : Obra de fàbrica per creuar el desguàs del Canal Nou. 

 PK 0+580 : Obra de fàbrica per creuar el braç dret del desguàs del Canal Nou. 

 Passat aquesta nova passarel·la, la via abandona momentàniament el camí principal 

de l’itinerari i n’agafa un d’altre més secundari en direcció a la costa. Creua el camí 

principal i torna a agafa un traçat paral·lel a aquest fins arribar a la gola de la Bassa 

Roja, punt final del tram. 

T1

T2

T3

PK 0+000

PK 1+280

PK 6+120

PK 9+780
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 PK 1+280 : Obra de fàbrica per creuar el desguàs existent. 

 

 

Fig. 4.2   Tram T1 de la via de Projecte. 

4.1.3 Tram T2 

Aquest segon tram és el més llarg dels tres, amb 4,820 km de longitud, i va de la gola de la 

Bassa Roja (PK 1+300) fins el creuament amb el camí de l’Illa de Mar (PK 6+120): 

 

Fig. 4.3   Tram T2 de la via de Projecte. 

La principal característica d’aquest tram és que s’adopta totalment el traçat de camins ja 

existents per a la circulació de les bicicletes. Aquests camins passen a ser de pas exclusiu per 

a bicicletes i per a vehicles de manteniment i veïns. A més, amb aquest aprofitament de camins 

ja existents s’aprofitaran també les infraestructures que ja hi estan construïdes. 

La via ressegueix la línia de costa fins arribar a l’estació de l’Illa de Mar (PK 4+000), punt a 

partir del qual comença a baixar cap a Deltebre resseguint un dels dos camins que hi ha a 

ambdós costats del desguàs de Florensa, concretament el de l’esquerra (en sentit Deltebre). 

Una vegada arriba al camí (asfaltat) de l’Illa de Mar (PK 6+120) es dóna per finalitzat aquest 

tram. 

Es destaquen especialment els següents incidents: 

 Subtram entre la gola de la Bassa Roja (PK 1+300) i lo Goleró (PK 1+960). En aquest 

tram hi ha disposades dues casetes-miradors molt juntes entre els PK 1+500 i 1+600, 

amb aparcament perquè els ciclistes puguin deixar la bicicleta i descansar tot 

T1

T2

T3

PK 0+000

PK 1+280

PK 6+120

PK 9+780
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PK 0+000

PK 1+280
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contemplant les aus. S’ha tingut en compte a l’hora de considerar les àrees de descans 

i el traçat de la via. 

 Lo Goleró (PK 1+780 – 1+960). En aquest punt hi ha un aparcament per a cotxes que 

s’ha tingut en compte per a respectar a l’hora de traçar la via ciclista. Pot, a més, 

constituir un punt d’inici on els turistes deixin el seu vehicle aparcat per iniciar el 

recorregut amb bicicleta (hi poden accedir pel camí paral·lel que va per sota de les 

casetes-miradors des de la gola de la Bassa Roja, o per la carretera que segueix el 

desguàs del Riet Goleró). 

 PK 1+960 : Obra de fàbrica per creuar el desguàs del Riet Goleró. 

 Subtram entre lo Goleró (PK 1+960) i l’estació de l’Illa de Mar (PK 4+000). Aquest tram 

torna a discórrer per primera línia de costa, en ple PN. Es destinarà únicament a 

bicicletes i vehicles de manteniment, obligant als visitants a haver d’anar al port de l’Illa 

de Mar o a lo Goleró i deixar el cotxe si volen visitar la zona (no suposa cap camí 

d’accés). S’analitza aquesta interrupció del trànsit a l’Annex de Servituds de pas. 

 Estació de l’Illa de Mar (PK 4+000 – 4+100). Entre aquests punts la via creua el port de 

l’Illa de Mar, compartint el pas amb algun puntual vehicle. No es considera massa 

problemàtica per aquest fet si s’acompanya de la deguda senyalització, tenint en 

compte que els vehicles que hi accedeixin aniran a velocitats prou reduïdes (no és un 

llarg tram amb visibilitat absoluta). 

 

Fig. 4.4   Pas per l’estació del port de l’Illa de Mar. 

 Subtram del camí de l’estació de l’Illa de Mar paral·lel al desguàs de Florensa (PK 

4+100 – 6+120) fins el camí de l’Illa de Mar. S’aprofita totalment el camí de terra ja 

existent. Hi ha unes finques en aquella zona i unes parcel·les agràries, als veïns de les 

quals se’ls ha de permetre el pas per accedir-hi (fins el PK 4+740). S’analitza aquesta 

interrupció del trànsit a l’Annex de Servituds de pas. Totes les infraestructures ja estan 

construïdes, inclosa la llosa que permet superar la séquia de l’Illa de Mar, just al final 

del tram al creuament amb el camí homònim). 

o Val a dir, sobre aquest subtram, que l’Itinerari 3 dels itineraris ciclistes ja 

muntats passa pel camí de la dreta del desguàs, mentre que el de l’alternativa 

escollida ho fa per l’esquerre: 

S’ha escollit aquesta diferent opció per donar major continuïtat a la via ciclista, 

ja que una vegada creuat el camí de l’Illa de Mar (PK 6+120) el camí que 
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segueix recte és precisament aquest que baixa per l’esquerra del desguàs. 

S’obliga, així, a que el zig-zag el facin els vehicles, afavorint la bicicleta. 

 

Fig. 4.5   Solució per baixar el desguàs de Florensa. 

 

Fig. 4.6   Continuïtat del camí escollit al creuar el camí de 
l’Illa de Mar. 

 PK 6+120 : Intersecció de la via amb el camí de l’Illa de Mar. 

4.1.4 Tram T3 

En aquets tram, la via ciclista torna a esdevenir paral·lela al traçat d’unes carreteres ja 

existents. Es separen, però, ambdues calçades per a major seguretat dels usuaris no 

motoritzats. Aquest tram va del camí de l’Illa de Mar (PK 6+120) fins el final del traçat, al 

cementiri de Deltebre (PK 9+780), recorrent 3,660 km. 

 

Fig. 4.7   Tram T3 de la via de Projecte. 

El tram T3 comença fent 200 m (PK 6+120 a 6+320) de continuïtat del camí anterior. Acte 

seguit creua el desguàs de Florensa (PK 6+340) i segueix el camí del Pregó. Segueix aquest 

camí fins que al PK 7+840 gira a l’esquerra pel camí de les Salines del Ballester, camí que no 

abandona fins el camí del Cementiri (PK 9+360), quan ja encara el final del trajecte. Per tot 

aquest recorregut es disposa un camí paral·lel a les carreteres, molt secundàries, existents. 
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Principals incidents: 

 PK 6+340 : Creuament de la carretera (intersecció). Obra de fàbrica per creuar el 

desguàs de Florensa. 

 Creuament de camins i d’accessos a finques (PK 6+620, 6+875, 7+545, 7+750, 7+835, 

8+210, 8+290, 9+205). 

 Intersecció amb el camí del Pregó (PK 7+840), amb el camí de Corre (PK 8+835), el 

mateix camí de les Salines del Ballester (PK 9+030) i el camí del Cementiri (PK 9+350). 

 PK 8+240 i PK 8+280 : Obra de fàbrica per creuar el desguàs de Gandaia i del Riuet de 

Fondo. 

4.2 Breu descripció del traçat de les alternatives descartades 

Les alternatives descartades tenen el mateix traçat fins lo Goleró (PK 1+980). 

4.2.1 Alternativa 1 

Aquesta primera alternativa tenia el següent traçat: 

  

Fig. 4.8   Comparativa entre les alternatives 1 i 2 (traçat de Projecte). 

(1). Baixa paral·lela al desguàs del Riet del Goleró en un tram condicionat en exclusivitat 

per bicicletes (com el T2 de l’opció escollida) per la banda esquerra (en sentit 

descendent) del desguàs. 

(2). Una vegada arribés a l’alçada de la carretera del camí de l’Illa de Mar, creuaria el 

desguàs per continuar baixant-lo per l’altre costat. Això es faria amb voluntat de 

separar el trànsit motoritzat del ciclista. 

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2)
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(3). Baixa paral·lela al camí de l’Illa de Mar en un tram condicionat en exclusivitat per 

bicicletes (com el T2 de l’opció escollida) per la banda dreta (en sentit descendent) del 

desguàs. 

(4). A l’arribar al canal de Montanyana gira a la dreta i el segueix uns 400 m. Camí separat 

del trànsit motoritzat. 

(5). Gir a l’esquerra creuant el canal. Entra per camins agrícoles de separació de parcel·les 

(havent d’obrir nous traçats) fins el desguàs de la Unió, on gira a la dreta en direcció la 

TV-3401. 

(6). Creuament de la TV-3401. Punt especialment perillós. 

(7). Recorregut per una carretera asfaltada paral·lela a la séquia de Marqués i al camí de 

Vergers. Construcció d’una via paral·lela a la carretera existent. 

(8). Creuament de la TV-3409. Punt especialment perillós. 

(9). Construcció d’una via paral·lela a les carreteres existents del camí de Vergers i del 

Riets fins arribar al final de l’alternativa, a Deltebre, a l’ intersecció amb la T-340 i la TV-

3454. 

4.2.2 Alternativa 3 

Aquesta alternativa seria una unió de les dues anteriors a través d’un tram de nova construcció 

en què s’obriria un camí ja existent però abandonat: 

 

Fig. 4.9   Comparativa entre les alternatives 3 i 2 (traçat de Projecte). 

Fins poc després de la intersecció amb la TV-3401 segueix igual a l’alternativa 1. Acte seguit: 

(1). Gir a l’esquerra agafant un camí que sembla abandonat. Aquest tram seria exclusiu per 

a bicicletes i per a vehicles de manteniment i agrícoles. 

(1)

(2)

(3)
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(2). Creuament amb la TV34-01. Hi hauria un petit tram compartit de 35 m (amb via 

separada) amb la carretera TV-3401 perquè el camí agafat s’acaba. Punt especialment 

perillós. 

(3). Segueix per un altre camí semi-continuació de l’anterior fins arribar al PK 8+210 de 

l’alternativa escollida pel Projecte. 

5 Seccions tipus 

S’han dissenyat diferents seccions tipus per a la via cicloturista en funció de si s’adapta un 

camí existent, de la presència d’una canalització, de la disposició amb un camí... 

En primer lloc, la via pot circular paral·lela i per la dreta d’un camí o d’una carretera existents: 

Taula 5.1   Disposició de la via ciclista annexa i a la dreta d’un camí o carretera. 

PK inici PK final Longitud (m) Paviment 

0+000 0+565 565 Granular 

0+850 1+300 450 Granular 

6+120 6+340 220 Bituminós 

9+200 9+340 140 Bituminós 

9+480 9+780 300 Bituminós 

 

 

Fig. 5.2   Secció tipus amb la via ciclista annexa i a la dreta d’un camí o carretera. 

 

Quan la via ciclista transcorre annexa a un camí o una carretera i per l’esquerra: 

Taula 5.2   Disposició de la via ciclista annexa i a l’esquerra d’un camí o carretera. 

PK inici PK final Longitud (m) Paviment 

0+600 0+850 250 Granular 

6+340 8+220 1.880 Bituminós 

8+720 9+040 320 Bituminós 
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Fig. 5.3   Secció tipus amb la via ciclista annexa i a l’esquerra d’un camí o carretera. 

 

La via ciclista adapta camins existents que transcorren sense una carretera adjacent: 

Taula 5.3   Disposició de la via ciclista adaptant un camí existent apartat. 

PK inici PK final Longitud (m) Paviment 

1+300 2+040 740 Granular 

 

 

Fig. 5.4   Secció tipus amb la via ciclista adaptant un camí existent apartat. 

 

També es produeix el cas en què entre la via er bicicletes i un camí o una carretera hi ha una 

canalització: 

Taula 5.4   Disposició de la via ciclista annexa i a la dreta d’un camí o carretera. 

PK inici PK final Longitud (m) Paviment 

2+040 4+000 1.960 Granular 

4+000 6+120 2.120 Bituminós 

9+040 9+200 160 Bituminós 

9+200 9+340 140 Bituminós 

9+340 9+480 140 Bituminós 
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Fig. 5.5   Secció tipus amb la via ciclista a la dreta d’un camí o carretera amb una canalització entremig. 

 

La darrera secció que es presenta és la inversa de l’anterior: 

Taula 5.5   Disposició de la via ciclista adaptant un camí existent apartat. 

PK inici PK final Longitud (m) Paviment 

8+220 8+720 500 Granular 

 

 

Fig. 5.6   Secció tipus amb la via ciclista a l’esquerra d’un camí o carretera amb una canalització entremig. 

Les seccions tipus dissenyades són en tot moment de 3 m d’amplada. 

La disposició de la barrera de seguretat depèn del risc de caiguda del ciclista i de la possible 

invasió de vehicles a la calçada de bicicletes. S’ha mirat de no fer un ús indiscriminat d’aquesta 

mesura per representar un impacte visual (a les seccions tipus s’han posat a mode d’indicació). 

S’ha planejat, també, la revegetació dels talussos i dels espais entre carretera i carril bici amb 

la terra vegetal d’excavació. Ambdós volums es compensen, com es pot constatar a l’Annex de 

Moviment de terres. 

6 Interseccions 

Atesa la importància i de la perillositat de les interseccions en les vies ciclistes, es desenvolupa 

un Annex a part per tractar aquest tema. 
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7 Àrees de descans 

Com a norma general, cada 8-10 km s’implantarà una àrea de servei amb funcions de descans 

i informació amb un equipament reduït i amb dimensions adequades a la seva utilització. La 

superfície no serà inferior a 60 m
2
. 

Cada 20-30 km, en funció de l’interès de cada punt i dels serveis existents al voltant de la via 

ciclista, es disposarà d’una àrea de servei dissenyada per acollir les persones usuàries que 

desitgen una pausa llarga, menjar, dormir,... 

L’adopció de traçats per on ja passen itineraris ciclistes a l’actualitat fa que ja existeixin punts 

de descans a la zona de projecte amb els equipaments necessaris. La millor ubicació 

d’aquestes àrees de descans seria la primera línia de costa entre la bassa de les Olles i lo 

Goleró, que és precisament on estan situades les casetes d’observació i els aparcaments ja 

disposats: 

 

Fig. 7.1   Àrea de descans ja condicionada per a ciclistes entre la bassa de les Olles i lo Goleró. 

 

 

  

Caseta mirador amb 

aparcament condicionat
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i. Introducció 

Als apèndixs presentats a continuació es recullen les dades que defineixen analíticament la via 

cicloturista del Projecte, tant en planta com en alçat, obtingudes a partir del treball amb el 

programa informàtic de traçat de carreteres winH
®
. 

ii. Traçat en planta 

Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en planta dels eixos 

projectats són:  

 Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds 

parcials i a  l’origen; coordenades dels punts de tangència i centre de circumferència, 

azimut, radi, punt  d’inflexió a les clotoides i paràmetres de les mateixes.    

 Llistat de punts a interval constants: Inclou els punts cada 20 m. En planta, definits per 

les seves coordenades i azimut, així com els punts singulars. 

 

Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

  1   RECTA      0,000    6,099  306264,374  4517647,167 183,3610     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  2   CLOT.      6,099    0,800  306265,950  4517641,275 183,3610    -2,000 

                                 306265,950  4517641,275 

 

  3   CIRC.      6,899    3,942  306266,136  4517640,497 188,4539     5,000 

                                 306261,218  4517639,595 

 

  4   RECTA     10,841    8,738  306265,325  4517636,744 238,6397     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  5   CIRC.     19,579   14,276  306260,341  4517629,566 238,6397   -10,000 

                                 306268,555  4517623,863 

 

  6   RECTA     33,856  187,267  306261,738  4517616,546 147,7535     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  7   CIRC.    221,122   11,931  306398,745  4517488,883 147,7535   -20,000 

                                 306412,379  4517503,515 

 

  8   RECTA    233,053  126,139  306409,320  4517483,751 109,7756     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

  9   CIRC.    359,192   19,954  306533,975  4517464,457 109,7756   -20,000 

                                 306537,034  4517484,222 

 

 10   RECTA    379,147  168,334  306551,982  4517470,935  46,2593     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 11   CIRC.    547,480   15,808  306663,817  4517596,749  46,2593    10,000 

                                 306671,291  4517590,106 

 

 12   RECTA    563,289   42,516  306678,009  4517597,513 146,8971     0,000 

                                      0,000        0,000 
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 13   CIRC.    605,804   15,799  306709,501  4517568,950 146,8971   -10,000 

                                 306716,219  4517576,357 

 

 14   RECTA    621,604  125,044  306723,688  4517569,707  46,3149     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 15   CIRC.    746,648    8,368  306806,844  4517663,094  46,3149     5,000 

                                 306810,578  4517659,769 

 

 16   RECTA    755,015   56,960  306814,268  4517663,142 152,8538     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 17   CIRC.    811,975   13,257  306852,700  4517621,101 152,8538   -10,000 

                                 306860,080  4517627,848 

 

 18   RECTA    825,232   15,067  306864,835  4517619,051  68,4559     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

 19   CIRC.    840,299   13,174  306878,090  4517626,214  68,4559    10,000 

                                 306882,844  4517617,417 

 

 20   RECTA    853,473    7,017  306890,169  4517624,225 152,3236     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 21   CIRC.    860,490   79,753  306894,946  4517619,086 152,3236  1000,000 

                                 306162,508  4516938,253 

 

 22   RECTA    940,243   11,966  306946,859  4517558,569 157,4008     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 23   CIRC.    952,209   28,568  306954,282  4517549,184 157,4008  -100,000 

                                 307032,717  4517611,215 

 

 24   RECTA    980,778   46,364  306974,942  4517529,594 139,2136     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 25   CIRC.   1027,142    3,766  307012,785  4517502,807 139,2136    20,000 

                                 307001,231  4517486,483 

 

 26   RECTA   1030,908   19,098  307015,637  4517500,355 151,2026     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 27   CIRC.   1050,006   20,460  307028,884  4517486,598 151,2026   100,000 

                                 306956,850  4517417,236 

 

 28   RECTA   1070,466   34,758  307041,474  4517470,516 164,2280     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 29   CIRC.   1105,224   39,405  307059,993  4517441,102 164,2280  -200,000 

                                 307229,242  4517547,662 

 

 30   RECTA   1144,629   91,370  307084,127  4517410,033 151,6851     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 31   CIRC.   1235,999   35,382  307147,002  4517343,738 151,6851    70,000 

                                 307096,212  4517295,568 
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 32   RECTA   1271,381    0,742  307163,976  4517313,121 183,8639     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 33   CIRC.   1272,123   34,077  307164,162  4517312,402 183,8639   -50,000 

                                 307212,564  4517324,940 

 

 34   RECTA   1306,200   39,207  307182,874  4517284,710 140,4755     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 35   CIRC.   1345,407    5,629  307214,420  4517261,429 140,4755    10,000 

                                 307208,482  4517253,383 

 

 36   RECTA   1351,036   14,782  307217,797  4517257,018 176,3124     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

 37   CIRC.   1365,819    4,437  307223,172  4517243,247 176,3124   -10,000 

                                 307232,487  4517246,883 

 

 38   RECTA   1370,256   12,018  307225,634  4517239,600 148,0670     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 39   CIRC.   1382,273   51,078  307234,386  4517231,364 148,0670 -1000,000 

                                 307919,700  4517959,612 

 

 40   RECTA   1433,351   28,273  307272,461  4517197,325 144,8153     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 41   CIRC.   1461,624   32,069  307294,013  4517179,026 144,8153   100,000 

                                 307229,289  4517102,797 

 

 42   RECTA   1493,693    0,642  307314,742  4517154,737 165,2309     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 43   CIRC.   1494,335   10,785  307315,076  4517154,188 165,2309   -50,000 

                                 307357,802  4517180,158 

 

 44   RECTA   1505,121  106,838  307321,625  4517145,645 151,4986     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 45   CIRC.   1611,959   81,723  307395,371  4517068,342 151,4986  1000,000 

                                 306671,817  4516378,075 

 

 46   RECTA   1693,682   16,689  307449,304  4517006,973 156,7012     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 47   CIRC.   1710,370   18,766  307459,800  4516993,998 156,7012   -50,000 

                                 307498,674  4517025,443 

 

 48   RECTA   1729,137   83,418  307474,033  4516981,936 132,8073     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 49   CIRC.   1812,554    2,610  307546,617  4516940,826 132,8073     2,000 

                                 307545,631  4516939,086 

 

 50   RECTA   1815,165   10,640  307547,569  4516938,591 215,8974     0,000 

                                      0,000        0,000 
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 51   CIRC.   1825,805    3,113  307544,940  4516928,281 215,8974    -2,000 

                                 307546,878  4516927,787 

 

 52   RECTA   1828,918   34,046  307546,356  4516925,856 116,8052     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 53   CIRC.   1862,964   18,502  307579,222  4516916,973 116,8052   100,000 

                                 307553,130  4516820,437 

 

 54   RECTA   1881,466   58,115  307596,536  4516910,525 128,5840     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

 55   CIRC.   1939,581    5,156  307648,891  4516885,300 128,5840     5,000 

                                 307646,720  4516880,795 

 

 56   RECTA   1944,736    9,893  307651,700  4516881,248 194,2276     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 57   CIRC.   1954,629    6,898  307652,596  4516871,396 194,2276    -5,000 

                                 307657,575  4516871,849 

 

 58   RECTA   1961,527   73,157  307657,074  4516866,874 106,3954     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 59   CIRC.   2034,685    5,708  307729,862  4516859,537 106,3954    10,000 

                                 307728,859  4516849,587 

 

 60   RECTA   2040,393  197,310  307735,079  4516857,418 142,7334     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 61   CIRC.   2237,703   14,488  307889,581  4516734,697 142,7334    50,000 

                                 307858,483  4516695,545 

 

 62   RECTA   2252,191  453,413  307899,471  4516724,179 161,1798     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 63   CIRC.   2705,604   63,084  308159,138  4516352,485 161,1798  1000,000 

                                 307339,367  4515779,792 

 

 64   RECTA   2768,688  250,225  308193,611  4516299,666 165,1958     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 65   CIRC.   3018,912    9,473  308323,696  4516085,913 165,1958  1000,000 

                                 307469,452  4515566,039 

 

 66   RECTA   3028,385  155,272  308328,582  4516077,797 165,7989     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 67   CLOT.   3183,657   28,006  308408,044  4515944,399 165,7989    69,000 

                                 308408,044  4515944,399 

 

 68   CIRC.   3211,663   78,869  308423,027  4515920,748 160,5550  -170,000 

                                 308561,425  4516019,468 

 

 69   RECTA   3290,532  607,452  308481,830  4515869,253 131,0199     0,000 

                                      0,000        0,000 
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 70   CIRC.   3897,984   21,104  309018,587  4515584,840 131,0199    50,000 

                                 308995,176  4515540,659 

 

 71   RECTA   3919,089   53,129  309034,632  4515571,372 157,8909     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 72   CIRC.   3972,217   11,659  309067,266  4515529,448 157,8909   100,000 

                                 308988,356  4515468,022 

 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

 73   RECTA   3983,877    8,969  309073,876  4515519,852 165,3134     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 74   CIRC.   3992,846   14,203  309078,525  4515512,181 165,3134   -20,000 

                                 309095,629  4515522,547 

 

 75   RECTA   4007,049   58,887  309089,418  4515503,536 120,1024     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 76   CIRC.   4065,936    6,487  309145,394  4515485,249 120,1024     5,000 

                                 309143,841  4515480,496 

 

 77   RECTA   4072,424   20,409  309148,836  4515480,284 202,7032     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 78   CIRC.   4092,832    1,397  309147,970  4515459,894 202,7032     5,000 

                                 309142,975  4515460,106 

 

 79   RECTA   4094,229   18,319  309147,718  4515458,525 220,4853     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 80   CIRC.   4112,548    4,084  309141,924  4515441,146 220,4853   -20,000 

                                 309160,898  4515434,821 

 

 81   RECTA   4116,632  245,469  309141,036  4515437,167 207,4866     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 82   CIRC.   4362,101   15,047  309112,236  4515193,394 207,4866 -1000,000 

                                 310105,329  4515076,066 

 

 83   RECTA   4377,148 1720,586  309110,583  4515178,438 206,5287     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 84   CIRC.   6097,733   10,634  308934,443  4513466,892 206,5287   -20,000 

                                 308954,338  4513464,844 

 

 85   RECTA   6108,368    1,927  308936,151  4513456,522 172,6787     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 86   CIRC.   6110,294   10,689  308936,953  4513454,770 172,6787    20,000 

                                 308918,767  4513446,448 

 

 87   RECTA   6120,984  195,540  308938,656  4513444,346 206,7042     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 88   CIRC.   6316,524    2,590  308918,102  4513249,888 206,7042     2,000 

                                 308916,113  4513250,099 
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 89   RECTA   6319,115    1,910  308916,452  4513248,128 289,1617     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 90   CIRC.   6321,025   22,146  308914,569  4513247,804 289,1617   -50,000 

                                 308923,040  4513198,527 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

 91   RECTA   6343,171  885,702  308894,267  4513239,419 260,9650     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 92   CIRC.   7228,872   98,441  308169,911  4512729,737 260,9650   500,000 

                                 307882,184  4513138,653 

 

 93   RECTA   7327,314  461,111  308084,363  4512681,353 273,4989     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 94   CIRC.   7788,425   18,316  307662,631  4512494,898 273,4989    50,000 

                                 307642,413  4512540,628 

 

 95   RECTA   7806,741   17,039  307644,909  4512490,691 296,8198     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 96   CIRC.   7823,780   18,286  307627,892  4512489,840 296,8198   -10,000 

                                 307628,391  4512479,852 

 

 97   RECTA   7842,066  274,131  307618,861  4512476,823 180,4065     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

 98   CIRC.   8116,197    4,144  307701,906  4512215,574 180,4065 -1000,000 

                                 308654,916  4512518,512 

 

 99   RECTA   8120,341   79,560  307703,169  4512211,627 180,1426     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

100   CIRC.   8199,901   12,471  307727,585  4512135,906 180,1426  -100,000 

                                 307822,760  4512166,595 

 

101   RECTA   8212,371   16,072  307732,141  4512124,306 172,2036     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

102   CIRC.   8228,443   13,498  307738,938  4512109,743 172,2036   -40,000 

                                 307775,185  4512126,658 

 

103   RECTA   8241,941   17,583  307746,582  4512098,696 150,7209     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

104   CIRC.   8259,524   14,853  307758,874  4512086,123 150,7209    40,000 

                                 307730,271  4512058,161 

 

105   RECTA   8274,377  536,176  307767,070  4512073,839 174,3601     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

106   CIRC.   8810,553   14,665  307977,225  4511580,565 174,3601  -100,000 

                                 308069,223  4511619,760 

 

107   RECTA   8825,218  208,652  307983,940  4511567,542 165,0239     0,000 

                                      0,000        0,000 
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108   CIRC.   9033,870    1,551  308092,894  4511389,595 165,0239    -1,000 

                                 308093,746  4511390,118 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Títol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

 ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.   AZIMUT     RADI  

                                     XC o I      YC o I            PARAMETRE 

 

109   RECTA   9035,421   14,830  308094,251  4511389,254  66,3067     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

110   CIRC.   9050,250    1,535  308107,052  4511396,742  66,3067     1,000 

                                 308107,557  4511395,879 

 

111   RECTA   9051,785   16,982  308108,401  4511396,414 164,0133     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

112   CIRC.   9068,767   15,313  308117,498  4511382,074 164,0133    50,000 

                                 308075,276  4511355,291 

 

113   RECTA   9084,080  117,347  308123,608  4511368,098 183,5105     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

114   CIRC.   9201,428    1,797  308153,664  4511254,665 183,5105     5,000 

                                 308148,831  4511253,384 

 

115   RECTA   9203,225  139,745  308153,806  4511252,883 206,3959     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

116   CIRC.   9342,970   14,000  308139,790  4511113,842 206,3959    10,000 

                                 308129,840  4511114,845 

 

117   RECTA   9356,970  103,499  308130,543  4511104,870 295,5222     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

118   CIRC.   9460,470   22,505  308027,300  4511097,596 295,5222   100,000 

                                 308020,272  4511197,349 

 

119   RECTA   9482,975   72,935  308004,862  4511098,543 309,8496     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

120   CIRC.   9555,910    9,496  307932,798  4511109,783 309,8496    20,000 

                                 307935,880  4511129,544 

 

121   RECTA   9565,406   86,630  307924,105  4511113,378 340,0770     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

122   CIRC.   9652,036    9,147  307854,081  4511164,382 340,0770   -20,000 

                                 307842,306  4511148,216 

 

123   RECTA   9661,183    2,736  307845,733  4511167,920 310,9618     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

124   CIRC.   9663,919   45,664  307843,037  4511168,389 310,9618   -50,000 

                                 307834,470  4511119,128 

 

125   RECTA   9709,582   79,621  307800,716  4511156,015 252,8209     0,000 

                                      0,000        0,000 

 

126   RECTA   9789,203    0,000  307741,977  4511102,264 252,8209     0,000 

                                      0,000        0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

     0,000       0,000   306264,374   4517647,167   183,3610       0,000 

 

  *  6,099       0,000   306265,950   4517641,275   183,3610       0,000 

 

    20,000       0,000   306260,108   4517629,216   235,9605     -10,000 

 

  *  6,899       0,000   306266,136   4517640,497   188,4539       5,000 

 

    40,000       0,000   306266,233   4517612,358   147,7535       0,000 

 

  * 10,841       0,000   306265,325   4517636,744   238,6397       5,000 

 

    60,000       0,000   306280,866   4517598,723   147,7535       0,000 

 

  * 19,579       0,000   306260,341   4517629,566   238,6397       0,000 

 

    80,000       0,000   306295,498   4517585,089   147,7535       0,000 

 

  * 33,856       0,000   306261,738   4517616,546   147,7535     -10,000 

 

   100,000       0,000   306310,130   4517571,454   147,7535       0,000 

 

   120,000       0,000   306324,762   4517557,820   147,7535       0,000 

 

   140,000       0,000   306339,395   4517544,186   147,7535       0,000 

 

   160,000       0,000   306354,027   4517530,551   147,7535       0,000 

 

   180,000       0,000   306368,659   4517516,917   147,7535       0,000 

 

   200,000       0,000   306383,291   4517503,283   147,7535       0,000 

 

   220,000       0,000   306397,924   4517489,648   147,7535       0,000 

 

  *221,122       0,000   306398,745   4517488,883   147,7535       0,000 

 

   240,000       0,000   306416,185   4517482,688   109,7756       0,000 

 

  *233,053       0,000   306409,320   4517483,751   109,7756     -20,000 

 

   260,000       0,000   306435,950   4517479,629   109,7756       0,000 

 

   280,000       0,000   306455,714   4517476,570   109,7756       0,000 

 

   300,000       0,000   306475,479   4517473,511   109,7756       0,000 

 

   320,000       0,000   306495,244   4517470,452   109,7756       0,000 

 

   340,000       0,000   306515,008   4517467,393   109,7756       0,000 

 

  *359,192       0,000   306533,975   4517464,457   109,7756       0,000 

 

   360,000       0,000   306534,775   4517464,350   107,2052     -20,000 

 

  *379,147       0,000   306551,982   4517470,935    46,2593     -20,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   380,000       0,000   306552,549   4517471,572    46,2593       0,000 

 

   400,000       0,000   306565,836   4517486,521    46,2593       0,000 

 

   420,000       0,000   306579,124   4517501,469    46,2593       0,000 

 

   440,000       0,000   306592,411   4517516,417    46,2593       0,000 

 

   460,000       0,000   306605,698   4517531,365    46,2593       0,000 

 

   480,000       0,000   306618,985   4517546,314    46,2593       0,000 

 

   500,000       0,000   306632,273   4517561,262    46,2593       0,000 

 

   520,000       0,000   306645,560   4517576,210    46,2593       0,000 

 

   540,000       0,000   306658,847   4517591,158    46,2593       0,000 

 

  *547,480       0,000   306663,817   4517596,749    46,2593       0,000 

 

   560,000       0,000   306675,257   4517599,286   125,9612      10,000 

 

  *563,289       0,000   306678,009   4517597,513   146,8971      10,000 

 

   580,000       0,000   306690,387   4517586,286   146,8971       0,000 

 

   600,000       0,000   306705,202   4517572,850   146,8971       0,000 

 

  *605,804       0,000   306709,501   4517568,950   146,8971       0,000 

 

   620,000       0,000   306722,530   4517568,600    56,5253     -10,000 

 

  *621,604       0,000   306723,688   4517569,707    46,3149     -10,000 

 

   640,000       0,000   306735,921   4517583,446    46,3149       0,000 

 

   660,000       0,000   306749,222   4517598,382    46,3149       0,000 

 

   680,000       0,000   306762,522   4517613,319    46,3149       0,000 

 

   700,000       0,000   306775,822   4517628,256    46,3149       0,000 

 

   720,000       0,000   306789,123   4517643,192    46,3149       0,000 

 

   740,000       0,000   306802,423   4517658,129    46,3149       0,000 

 

  *746,648       0,000   306806,844   4517663,094    46,3149       0,000 

 

   760,000       0,000   306817,631   4517659,463   152,8538       0,000 

 

  *755,015       0,000   306814,268   4517663,142   152,8538       5,000 

 

   780,000       0,000   306831,126   4517644,701   152,8538       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   800,000       0,000   306844,620   4517629,940   152,8538       0,000 

 

  *811,975       0,000   306852,700   4517621,101   152,8538       0,000 

 

   820,000       0,000   306859,803   4517617,852   101,7660     -10,000 

 

  *825,232       0,000   306864,835   4517619,051    68,4559     -10,000 

 

   840,000       0,000   306877,827   4517626,072    68,4559       0,000 

 

  *840,299       0,000   306878,090   4517626,214    68,4559       0,000 

 

   860,000       0,000   306894,613   4517619,445   152,3236       0,000 

 

  *853,473       0,000   306890,169   4517624,225   152,3236      10,000 

 

   880,000       0,000   306908,089   4517604,667   153,5656    1000,000 

 

  *860,490       0,000   306894,946   4517619,086   152,3236       0,000 

 

   900,000       0,000   306921,267   4517589,623   154,8389    1000,000 

 

   920,000       0,000   306934,142   4517574,319   156,1121    1000,000 

 

   940,000       0,000   306946,708   4517558,760   157,3853    1000,000 

 

  *940,243       0,000   306946,859   4517558,569   157,4008    1000,000 

 

   960,000       0,000   306959,348   4517543,267   152,4411    -100,000 

 

  *952,209       0,000   306954,282   4517549,184   157,4008       0,000 

 

   980,000       0,000   306974,309   4517530,045   139,7087    -100,000 

 

  *980,778       0,000   306974,942   4517529,594   139,2136       0,000 

 

   1000,000       0,000   306990,632   4517518,488   139,2136       0,000 

 

   1020,000       0,000   307006,956   4517506,933   139,2136       0,000 

 

  *1027,142       0,000   307012,785   4517502,807   139,2136       0,000 

 

   1040,000       0,000   307021,944   4517493,806   151,2026       0,000 

 

  *1030,908       0,000   307015,637   4517500,355   151,2026      20,000 

 

   1060,000       0,000   307035,445   4517479,065   157,5651     100,000 

 

  *1050,006       0,000   307028,884   4517486,598   151,2026       0,000 

 

   1080,000       0,000   307046,554   4517462,448   164,2280       0,000 

 

  *1070,466       0,000   307041,474   4517470,516   164,2280     100,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   1100,000       0,000   307057,210   4517445,523   164,2280       0,000 

 

  *1105,224       0,000   307059,993   4517441,102   164,2280       0,000 

 

   1120,000       0,000   307068,320   4517428,900   159,5247    -200,000 

 

   1140,000       0,000   307080,981   4517413,428   153,1585    -200,000 

 

  *1144,629       0,000   307084,127   4517410,033   151,6851    -200,000 

 

   1160,000       0,000   307094,704   4517398,880   151,6851       0,000 

 

   1180,000       0,000   307108,467   4517384,369   151,6851       0,000 

 

   1200,000       0,000   307122,230   4517369,857   151,6851       0,000 

 

   1220,000       0,000   307135,993   4517355,346   151,6851       0,000 

 

  *1235,999       0,000   307147,002   4517343,738   151,6851       0,000 

 

   1240,000       0,000   307149,672   4517340,757   155,3242      70,000 

 

   1260,000       0,000   307160,241   4517323,858   173,5133      70,000 

 

  *1271,381       0,000   307163,976   4517313,121   183,8639      70,000 

 

   1280,000       0,000   307166,728   4517304,964   173,8349     -50,000 

 

  *1272,123       0,000   307164,162   4517312,402   183,8639       0,000 

 

   1300,000       0,000   307178,126   4517288,691   148,3701     -50,000 

 

  *1306,200       0,000   307182,874   4517284,710   140,4755     -50,000 

 

   1320,000       0,000   307193,977   4517276,516   140,4755       0,000 

 

   1340,000       0,000   307210,069   4517264,640   140,4755       0,000 

 

  *1345,407       0,000   307214,420   4517261,429   140,4755       0,000 

 

   1360,000       0,000   307221,056   4517248,668   176,3124       0,000 

 

  *1351,036       0,000   307217,797   4517257,018   176,3124      10,000 

 

   1380,000       0,000   307232,731   4517232,922   148,0670       0,000 

 

  *1365,819       0,000   307223,172   4517243,247   176,3124       0,000 

 

   1400,000       0,000   307247,402   4517219,331   146,9385   -1000,000 

 

  *1370,256       0,000   307225,634   4517239,600   148,0670     -10,000 

 

   1420,000       0,000   307262,342   4517206,034   145,6653   -1000,000 

 

  *1382,273       0,000   307234,386   4517231,364   148,0670       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   1440,000       0,000   307277,529   4517193,022   144,8153       0,000 

 

  *1433,351       0,000   307272,461   4517197,325   144,8153   -1000,000 

 

   1460,000       0,000   307292,775   4517180,077   144,8153       0,000 

 

  *1461,624       0,000   307294,013   4517179,026   144,8153       0,000 

 

   1480,000       0,000   307306,852   4517165,916   156,5136     100,000 

 

  *1493,693       0,000   307314,742   4517154,737   165,2309     100,000 

 

   1500,000       0,000   307318,286   4517149,525   158,0186     -50,000 

 

  *1494,335       0,000   307315,076   4517154,188   165,2309       0,000 

 

   1520,000       0,000   307331,895   4517134,879   151,4986       0,000 

 

  *1505,121       0,000   307321,625   4517145,645   151,4986     -50,000 

 

   1540,000       0,000   307345,701   4517120,408   151,4986       0,000 

 

   1560,000       0,000   307359,506   4517105,937   151,4986       0,000 

 

   1580,000       0,000   307373,311   4517091,466   151,4986       0,000 

 

   1600,000       0,000   307387,117   4517076,995   151,4986       0,000 

 

  *1611,959       0,000   307395,371   4517068,342   151,4986       0,000 

 

   1620,000       0,000   307400,899   4517062,501   152,0105    1000,000 

 

   1640,000       0,000   307414,440   4517047,784   153,2838    1000,000 

 

   1660,000       0,000   307427,685   4517032,798   154,5570    1000,000 

 

   1680,000       0,000   307440,628   4517017,551   155,8302    1000,000 

 

  *1693,682       0,000   307449,304   4517006,973   156,7012    1000,000 

 

   1700,000       0,000   307453,278   4517002,061   156,7012       0,000 

 

  *1710,370       0,000   307459,800   4516993,998   156,7012       0,000 

 

   1720,000       0,000   307466,537   4516987,138   144,4403     -50,000 

 

  *1729,137       0,000   307474,033   4516981,936   132,8073     -50,000 

 

   1740,000       0,000   307483,486   4516976,583   132,8073       0,000 

 

   1760,000       0,000   307500,888   4516966,726   132,8073       0,000 

 

   1780,000       0,000   307518,291   4516956,869   132,8073       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   1800,000       0,000   307535,693   4516947,013   132,8073       0,000 

 

  *1812,554       0,000   307546,617   4516940,826   132,8073       0,000 

 

   1820,000       0,000   307546,374   4516933,906   215,8974       0,000 

 

  *1815,165       0,000   307547,569   4516938,591   215,8974       2,000 

 

   1840,000       0,000   307557,054   4516922,964   116,8052       0,000 

 

  *1825,805       0,000   307544,940   4516928,281   215,8974       0,000 

 

   1860,000       0,000   307576,361   4516917,746   116,8052       0,000 

 

  *1828,918       0,000   307546,356   4516925,856   116,8052      -2,000 

 

   1880,000       0,000   307595,211   4516911,152   127,6508     100,000 

 

  *1862,964       0,000   307579,222   4516916,973   116,8052       0,000 

 

   1900,000       0,000   307613,233   4516902,480   128,5840       0,000 

 

  *1881,466       0,000   307596,536   4516910,525   128,5840     100,000 

 

   1920,000       0,000   307631,251   4516893,799   128,5840       0,000 

 

  *1939,581       0,000   307648,891   4516885,300   128,5840       0,000 

 

   1940,000       0,000   307649,261   4516885,102   133,9249       5,000 

 

  *1944,736       0,000   307651,700   4516881,248   194,2276       5,000 

 

   1960,000       0,000   307655,601   4516867,255   125,8407      -5,000 

 

  *1954,629       0,000   307652,596   4516871,396   194,2276       0,000 

 

   1980,000       0,000   307675,453   4516865,021   106,3954       0,000 

 

  *1961,527       0,000   307657,074   4516866,874   106,3954      -5,000 

 

   2000,000       0,000   307695,353   4516863,015   106,3954       0,000 

 

   2020,000       0,000   307715,252   4516861,010   106,3954       0,000 

 

  *2034,685       0,000   307729,862   4516859,537   106,3954       0,000 

 

   2040,000       0,000   307734,767   4516857,656   140,2345      10,000 

 

  *2040,393       0,000   307735,079   4516857,418   142,7334      10,000 

 

   2060,000       0,000   307750,432   4516845,223   142,7334       0,000 

 

   2080,000       0,000   307766,093   4516832,783   142,7334       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   2100,000       0,000   307781,754   4516820,344   142,7334       0,000 

 

   2120,000       0,000   307797,415   4516807,904   142,7334       0,000 

 

   2140,000       0,000   307813,076   4516795,465   142,7334       0,000 

 

   2160,000       0,000   307828,737   4516783,026   142,7334       0,000 

 

   2180,000       0,000   307844,397   4516770,586   142,7334       0,000 

 

   2200,000       0,000   307860,058   4516758,147   142,7334       0,000 

 

   2220,000       0,000   307875,719   4516745,708   142,7334       0,000 

 

  *2237,703       0,000   307889,581   4516734,697   142,7334       0,000 

 

   2240,000       0,000   307891,347   4516733,227   145,6583      50,000 

 

  *2252,191       0,000   307899,471   4516724,179   161,1798      50,000 

 

   2260,000       0,000   307903,944   4516717,777   161,1798       0,000 

 

   2280,000       0,000   307915,398   4516701,382   161,1798       0,000 

 

   2300,000       0,000   307926,851   4516684,987   161,1798       0,000 

 

   2320,000       0,000   307938,305   4516668,591   161,1798       0,000 

 

   2340,000       0,000   307949,759   4516652,196   161,1798       0,000 

 

   2360,000       0,000   307961,213   4516635,800   161,1798       0,000 

 

   2380,000       0,000   307972,667   4516619,405   161,1798       0,000 

 

   2400,000       0,000   307984,121   4516603,010   161,1798       0,000 

 

   2420,000       0,000   307995,574   4516586,614   161,1798       0,000 

 

   2440,000       0,000   308007,028   4516570,219   161,1798       0,000 

 

   2460,000       0,000   308018,482   4516553,823   161,1798       0,000 

 

   2480,000       0,000   308029,936   4516537,428   161,1798       0,000 

 

   2500,000       0,000   308041,390   4516521,033   161,1798       0,000 

 

   2520,000       0,000   308052,844   4516504,637   161,1798       0,000 

 

   2540,000       0,000   308064,298   4516488,242   161,1798       0,000 

 

   2560,000       0,000   308075,751   4516471,846   161,1798       0,000 

 

   2580,000       0,000   308087,205   4516455,451   161,1798       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   2600,000       0,000   308098,659   4516439,056   161,1798       0,000 

 

   2620,000       0,000   308110,113   4516422,660   161,1798       0,000 

 

   2640,000       0,000   308121,567   4516406,265   161,1798       0,000 

 

   2660,000       0,000   308133,021   4516389,869   161,1798       0,000 

 

   2680,000       0,000   308144,474   4516373,474   161,1798       0,000 

 

   2700,000       0,000   308155,928   4516357,079   161,1798       0,000 

 

  *2705,604       0,000   308159,138   4516352,485   161,1798       0,000 

 

   2720,000       0,000   308167,297   4516340,624   162,0963    1000,000 

 

   2740,000       0,000   308178,347   4516323,955   163,3695    1000,000 

 

   2760,000       0,000   308189,062   4516307,067   164,6428    1000,000 

 

  *2768,688       0,000   308193,611   4516299,666   165,1958    1000,000 

 

   2780,000       0,000   308199,492   4516290,002   165,1958       0,000 

 

   2800,000       0,000   308209,889   4516272,917   165,1958       0,000 

 

   2820,000       0,000   308220,287   4516255,832   165,1958       0,000 

 

   2840,000       0,000   308230,684   4516238,747   165,1958       0,000 

 

   2860,000       0,000   308241,081   4516221,663   165,1958       0,000 

 

   2880,000       0,000   308251,479   4516204,578   165,1958       0,000 

 

   2900,000       0,000   308261,876   4516187,493   165,1958       0,000 

 

   2920,000       0,000   308272,274   4516170,408   165,1958       0,000 

 

   2940,000       0,000   308282,671   4516153,323   165,1958       0,000 

 

   2960,000       0,000   308293,069   4516136,238   165,1958       0,000 

 

   2980,000       0,000   308303,466   4516119,153   165,1958       0,000 

 

   3000,000       0,000   308313,864   4516102,069   165,1958       0,000 

 

  *3018,912       0,000   308323,696   4516085,913   165,1958       0,000 

 

   3020,000       0,000   308324,261   4516084,983   165,2651    1000,000 

 

  *3028,385       0,000   308328,582   4516077,797   165,7989    1000,000 

 

   3040,000       0,000   308334,526   4516067,819   165,7989       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   3060,000       0,000   308344,761   4516050,636   165,7989       0,000 

 

   3080,000       0,000   308354,996   4516033,454   165,7989       0,000 

 

   3100,000       0,000   308365,232   4516016,271   165,7989       0,000 

 

   3120,000       0,000   308375,467   4515999,088   165,7989       0,000 

 

   3140,000       0,000   308385,702   4515981,906   165,7989       0,000 

 

   3160,000       0,000   308395,937   4515964,723   165,7989       0,000 

 

   3180,000       0,000   308406,172   4515947,541   165,7989       0,000 

 

  *3183,657       0,000   308408,044   4515944,399   165,7989       0,000 

 

   3200,000       0,000   308416,538   4515930,437   164,0132    -291,320 

 

  *3211,663       0,000   308423,027   4515920,748   160,5550    -170,000 

 

   3220,000       0,000   308428,032   4515914,082   157,4330    -170,000 

 

   3240,000       0,000   308441,324   4515899,153   149,9433    -170,000 

 

   3260,000       0,000   308456,277   4515885,888   142,4537    -170,000 

 

   3280,000       0,000   308472,682   4515874,469   134,9641    -170,000 

 

  *3290,532       0,000   308481,830   4515869,253   131,0199    -170,000 

 

   3300,000       0,000   308490,196   4515864,820   131,0199       0,000 

 

   3320,000       0,000   308507,869   4515855,456   131,0199       0,000 

 

   3340,000       0,000   308525,541   4515846,092   131,0199       0,000 

 

   3360,000       0,000   308543,213   4515836,728   131,0199       0,000 

 

   3380,000       0,000   308560,886   4515827,364   131,0199       0,000 

 

   3400,000       0,000   308578,558   4515818,000   131,0199       0,000 

 

   3420,000       0,000   308596,231   4515808,635   131,0199       0,000 

 

   3440,000       0,000   308613,903   4515799,271   131,0199       0,000 

 

   3460,000       0,000   308631,575   4515789,907   131,0199       0,000 

 

   3480,000       0,000   308649,248   4515780,543   131,0199       0,000 

 

   3500,000       0,000   308666,920   4515771,179   131,0199       0,000 

 

   3520,000       0,000   308684,592   4515761,815   131,0199       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   3540,000       0,000   308702,265   4515752,451   131,0199       0,000 

 

   3560,000       0,000   308719,937   4515743,087   131,0199       0,000 

 

   3580,000       0,000   308737,610   4515733,722   131,0199       0,000 

 

   3600,000       0,000   308755,282   4515724,358   131,0199       0,000 

 

   3620,000       0,000   308772,954   4515714,994   131,0199       0,000 

 

   3640,000       0,000   308790,627   4515705,630   131,0199       0,000 

 

   3660,000       0,000   308808,299   4515696,266   131,0199       0,000 

 

   3680,000       0,000   308825,972   4515686,902   131,0199       0,000 

 

   3700,000       0,000   308843,644   4515677,538   131,0199       0,000 

 

   3720,000       0,000   308861,316   4515668,174   131,0199       0,000 

 

   3740,000       0,000   308878,989   4515658,809   131,0199       0,000 

 

   3760,000       0,000   308896,661   4515649,445   131,0199       0,000 

 

   3780,000       0,000   308914,333   4515640,081   131,0199       0,000 

 

   3800,000       0,000   308932,006   4515630,717   131,0199       0,000 

 

   3820,000       0,000   308949,678   4515621,353   131,0199       0,000 

 

   3840,000       0,000   308967,351   4515611,989   131,0199       0,000 

 

   3860,000       0,000   308985,023   4515602,625   131,0199       0,000 

 

   3880,000       0,000   309002,695   4515593,261   131,0199       0,000 

 

  *3897,984       0,000   309018,587   4515584,840   131,0199       0,000 

 

   3900,000       0,000   309020,348   4515583,861   133,5862      50,000 

 

  *3919,089       0,000   309034,632   4515571,372   157,8909      50,000 

 

   3920,000       0,000   309035,191   4515570,653   157,8909       0,000 

 

   3940,000       0,000   309047,476   4515554,871   157,8909       0,000 

 

   3960,000       0,000   309059,762   4515539,089   157,8909       0,000 

 

  *3972,217       0,000   309067,266   4515529,448   157,8909       0,000 

 

   3980,000       0,000   309071,803   4515523,127   162,8455     100,000 

 

  *3983,877       0,000   309073,876   4515519,852   165,3134     100,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   4000,000       0,000   309083,237   4515506,849   142,5402     -20,000 

 

  *3992,846       0,000   309078,525   4515512,181   165,3134       0,000 

 

   4020,000       0,000   309101,729   4515499,514   120,1024       0,000 

 

  *4007,049       0,000   309089,418   4515503,536   120,1024     -20,000 

 

   4040,000       0,000   309120,740   4515493,303   120,1024       0,000 

 

   4060,000       0,000   309139,751   4515487,093   120,1024       0,000 

 

  *4065,936       0,000   309145,394   4515485,249   120,1024       0,000 

 

   4080,000       0,000   309148,515   4515472,715   202,7032       0,000 

 

  *4072,424       0,000   309148,836   4515480,284   202,7032       5,000 

 

   4100,000       0,000   309145,893   4515453,050   220,4853       0,000 

 

  *4092,832       0,000   309147,970   4515459,894   202,7032       0,000 

 

   4120,000       0,000   309140,641   4515433,822   207,4866       0,000 

 

  *4094,229       0,000   309147,718   4515458,525   220,4853       5,000 

 

   4140,000       0,000   309138,294   4515413,960   207,4866       0,000 

 

  *4112,548       0,000   309141,924   4515441,146   220,4853       0,000 

 

   4160,000       0,000   309135,948   4515394,099   207,4866       0,000 

 

  *4116,632       0,000   309141,036   4515437,167   207,4866     -20,000 

 

   4180,000       0,000   309133,601   4515374,237   207,4866       0,000 

 

   4200,000       0,000   309131,255   4515354,375   207,4866       0,000 

 

   4220,000       0,000   309128,908   4515334,513   207,4866       0,000 

 

   4240,000       0,000   309126,561   4515314,651   207,4866       0,000 

 

   4260,000       0,000   309124,215   4515294,789   207,4866       0,000 

 

   4280,000       0,000   309121,868   4515274,927   207,4866       0,000 

 

   4300,000       0,000   309119,522   4515255,065   207,4866       0,000 

 

   4320,000       0,000   309117,175   4515235,204   207,4866       0,000 

 

   4340,000       0,000   309114,829   4515215,342   207,4866       0,000 

 

   4360,000       0,000   309112,482   4515195,480   207,4866       0,000 

 

  *4362,101       0,000   309112,236   4515193,394   207,4866       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   4380,000       0,000   309110,291   4515175,601   206,5287       0,000 

 

  *4377,148       0,000   309110,583   4515178,438   206,5287   -1000,000 

 

   4400,000       0,000   309108,243   4515155,706   206,5287       0,000 

 

   4420,000       0,000   309106,196   4515135,811   206,5287       0,000 

 

   4440,000       0,000   309104,148   4515115,916   206,5287       0,000 

 

   4460,000       0,000   309102,101   4515096,021   206,5287       0,000 

 

   4480,000       0,000   309100,054   4515076,126   206,5287       0,000 

 

   4500,000       0,000   309098,006   4515056,231   206,5287       0,000 

 

   4520,000       0,000   309095,959   4515036,336   206,5287       0,000 

 

   4540,000       0,000   309093,911   4515016,441   206,5287       0,000 

 

   4560,000       0,000   309091,864   4514996,546   206,5287       0,000 

 

   4580,000       0,000   309089,816   4514976,651   206,5287       0,000 

 

   4600,000       0,000   309087,769   4514956,756   206,5287       0,000 

 

   4620,000       0,000   309085,721   4514936,861   206,5287       0,000 

 

   4640,000       0,000   309083,674   4514916,967   206,5287       0,000 

 

   4660,000       0,000   309081,627   4514897,072   206,5287       0,000 

 

   4680,000       0,000   309079,579   4514877,177   206,5287       0,000 

 

   4700,000       0,000   309077,532   4514857,282   206,5287       0,000 

 

   4720,000       0,000   309075,484   4514837,387   206,5287       0,000 

 

   4740,000       0,000   309073,437   4514817,492   206,5287       0,000 

 

   4760,000       0,000   309071,389   4514797,597   206,5287       0,000 

 

   4780,000       0,000   309069,342   4514777,702   206,5287       0,000 

 

   4800,000       0,000   309067,294   4514757,807   206,5287       0,000 

 

   4820,000       0,000   309065,247   4514737,912   206,5287       0,000 

 

   4840,000       0,000   309063,200   4514718,017   206,5287       0,000 

 

   4860,000       0,000   309061,152   4514698,122   206,5287       0,000 

 

   4880,000       0,000   309059,105   4514678,227   206,5287       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   4900,000       0,000   309057,057   4514658,333   206,5287       0,000 

 

   4920,000       0,000   309055,010   4514638,438   206,5287       0,000 

 

   4940,000       0,000   309052,962   4514618,543   206,5287       0,000 

 

   4960,000       0,000   309050,915   4514598,648   206,5287       0,000 

 

   4980,000       0,000   309048,867   4514578,753   206,5287       0,000 

 

   5000,000       0,000   309046,820   4514558,858   206,5287       0,000 

 

   5020,000       0,000   309044,773   4514538,963   206,5287       0,000 

 

   5040,000       0,000   309042,725   4514519,068   206,5287       0,000 

 

   5060,000       0,000   309040,678   4514499,173   206,5287       0,000 

 

   5080,000       0,000   309038,630   4514479,278   206,5287       0,000 

 

   5100,000       0,000   309036,583   4514459,383   206,5287       0,000 

 

   5120,000       0,000   309034,535   4514439,488   206,5287       0,000 

 

   5140,000       0,000   309032,488   4514419,593   206,5287       0,000 

 

   5160,000       0,000   309030,440   4514399,699   206,5287       0,000 

 

   5180,000       0,000   309028,393   4514379,804   206,5287       0,000 

 

   5200,000       0,000   309026,346   4514359,909   206,5287       0,000 

 

   5220,000       0,000   309024,298   4514340,014   206,5287       0,000 

 

   5240,000       0,000   309022,251   4514320,119   206,5287       0,000 

 

   5260,000       0,000   309020,203   4514300,224   206,5287       0,000 

 

   5280,000       0,000   309018,156   4514280,329   206,5287       0,000 

 

   5300,000       0,000   309016,108   4514260,434   206,5287       0,000 

 

   5320,000       0,000   309014,061   4514240,539   206,5287       0,000 

 

   5340,000       0,000   309012,013   4514220,644   206,5287       0,000 

 

   5360,000       0,000   309009,966   4514200,749   206,5287       0,000 

 

   5380,000       0,000   309007,919   4514180,854   206,5287       0,000 

 

   5400,000       0,000   309005,871   4514160,959   206,5287       0,000 

 

   5420,000       0,000   309003,824   4514141,065   206,5287       0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex VI. Estudi de traçat 45 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   5440,000       0,000   309001,776   4514121,170   206,5287       0,000 

 

   5460,000       0,000   308999,729   4514101,275   206,5287       0,000 

 

   5480,000       0,000   308997,681   4514081,380   206,5287       0,000 

 

   5500,000       0,000   308995,634   4514061,485   206,5287       0,000 

 

   5520,000       0,000   308993,586   4514041,590   206,5287       0,000 

 

   5540,000       0,000   308991,539   4514021,695   206,5287       0,000 

 

   5560,000       0,000   308989,492   4514001,800   206,5287       0,000 

 

   5580,000       0,000   308987,444   4513981,905   206,5287       0,000 

 

   5600,000       0,000   308985,397   4513962,010   206,5287       0,000 

 

   5620,000       0,000   308983,349   4513942,115   206,5287       0,000 

 

   5640,000       0,000   308981,302   4513922,220   206,5287       0,000 

 

   5660,000       0,000   308979,254   4513902,325   206,5287       0,000 

 

   5680,000       0,000   308977,207   4513882,431   206,5287       0,000 

 

   5700,000       0,000   308975,159   4513862,536   206,5287       0,000 

 

   5720,000       0,000   308973,112   4513842,641   206,5287       0,000 

 

   5740,000       0,000   308971,065   4513822,746   206,5287       0,000 

 

   5760,000       0,000   308969,017   4513802,851   206,5287       0,000 

 

   5780,000       0,000   308966,970   4513782,956   206,5287       0,000 

 

   5800,000       0,000   308964,922   4513763,061   206,5287       0,000 

 

   5820,000       0,000   308962,875   4513743,166   206,5287       0,000 

 

   5840,000       0,000   308960,827   4513723,271   206,5287       0,000 

 

   5860,000       0,000   308958,780   4513703,376   206,5287       0,000 

 

   5880,000       0,000   308956,732   4513683,481   206,5287       0,000 

 

   5900,000       0,000   308954,685   4513663,586   206,5287       0,000 

 

   5920,000       0,000   308952,638   4513643,691   206,5287       0,000 

 

   5940,000       0,000   308950,590   4513623,797   206,5287       0,000 

 

   5960,000       0,000   308948,543   4513603,902   206,5287       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   5980,000       0,000   308946,495   4513584,007   206,5287       0,000 

 

   6000,000       0,000   308944,448   4513564,112   206,5287       0,000 

 

   6020,000       0,000   308942,400   4513544,217   206,5287       0,000 

 

   6040,000       0,000   308940,353   4513524,322   206,5287       0,000 

 

   6060,000       0,000   308938,305   4513504,427   206,5287       0,000 

 

   6080,000       0,000   308936,258   4513484,532   206,5287       0,000 

 

  *6097,733       0,000   308934,443   4513466,892   206,5287       0,000 

 

   6100,000       0,000   308934,339   4513464,629   199,3140     -20,000 

 

  *6108,368       0,000   308936,151   4513456,522   172,6787     -20,000 

 

   6120,000       0,000   308938,735   4513445,326   203,5723      20,000 

 

  *6110,294       0,000   308936,953   4513454,770   172,6787       0,000 

 

   6140,000       0,000   308936,657   4513425,435   206,7042       0,000 

 

  *6120,984       0,000   308938,656   4513444,346   206,7042      20,000 

 

   6160,000       0,000   308934,555   4513405,546   206,7042       0,000 

 

   6180,000       0,000   308932,452   4513385,657   206,7042       0,000 

 

   6200,000       0,000   308930,350   4513365,767   206,7042       0,000 

 

   6220,000       0,000   308928,248   4513345,878   206,7042       0,000 

 

   6240,000       0,000   308926,145   4513325,989   206,7042       0,000 

 

   6260,000       0,000   308924,043   4513306,100   206,7042       0,000 

 

   6280,000       0,000   308921,941   4513286,211   206,7042       0,000 

 

   6300,000       0,000   308919,839   4513266,321   206,7042       0,000 

 

  *6316,524       0,000   308918,102   4513249,888   206,7042       0,000 

 

   6320,000       0,000   308915,579   4513247,978   289,1617       0,000 

 

  *6319,115       0,000   308916,452   4513248,128   289,1617       2,000 

 

   6340,000       0,000   308896,917   4513241,160   265,0021     -50,000 

 

  *6321,025       0,000   308914,569   4513247,804   289,1617       0,000 

 

   6360,000       0,000   308880,504   4513229,734   260,9650       0,000 

 

  *6343,171       0,000   308894,267   4513239,419   260,9650     -50,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   6380,000       0,000   308864,147   4513218,225   260,9650       0,000 

 

   6400,000       0,000   308847,791   4513206,716   260,9650       0,000 

 

   6420,000       0,000   308831,434   4513195,207   260,9650       0,000 

 

   6440,000       0,000   308815,077   4513183,698   260,9650       0,000 

 

   6460,000       0,000   308798,721   4513172,188   260,9650       0,000 

 

   6480,000       0,000   308782,364   4513160,679   260,9650       0,000 

 

   6500,000       0,000   308766,007   4513149,170   260,9650       0,000 

 

   6520,000       0,000   308749,651   4513137,661   260,9650       0,000 

 

   6540,000       0,000   308733,294   4513126,152   260,9650       0,000 

 

   6560,000       0,000   308716,937   4513114,643   260,9650       0,000 

 

   6580,000       0,000   308700,581   4513103,134   260,9650       0,000 

 

   6600,000       0,000   308684,224   4513091,625   260,9650       0,000 

 

   6620,000       0,000   308667,867   4513080,116   260,9650       0,000 

 

   6640,000       0,000   308651,511   4513068,607   260,9650       0,000 

 

   6660,000       0,000   308635,154   4513057,097   260,9650       0,000 

 

   6680,000       0,000   308618,797   4513045,588   260,9650       0,000 

 

   6700,000       0,000   308602,441   4513034,079   260,9650       0,000 

 

   6720,000       0,000   308586,084   4513022,570   260,9650       0,000 

 

   6740,000       0,000   308569,727   4513011,061   260,9650       0,000 

 

   6760,000       0,000   308553,371   4512999,552   260,9650       0,000 

 

   6780,000       0,000   308537,014   4512988,043   260,9650       0,000 

 

   6800,000       0,000   308520,657   4512976,534   260,9650       0,000 

 

   6820,000       0,000   308504,301   4512965,025   260,9650       0,000 

 

   6840,000       0,000   308487,944   4512953,515   260,9650       0,000 

 

   6860,000       0,000   308471,587   4512942,006   260,9650       0,000 

 

   6880,000       0,000   308455,231   4512930,497   260,9650       0,000 

 

   6900,000       0,000   308438,874   4512918,988   260,9650       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   6920,000       0,000   308422,517   4512907,479   260,9650       0,000 

 

   6940,000       0,000   308406,161   4512895,970   260,9650       0,000 

 

   6960,000       0,000   308389,804   4512884,461   260,9650       0,000 

 

   6980,000       0,000   308373,447   4512872,952   260,9650       0,000 

 

   7000,000       0,000   308357,091   4512861,443   260,9650       0,000 

 

   7020,000       0,000   308340,734   4512849,933   260,9650       0,000 

 

   7040,000       0,000   308324,377   4512838,424   260,9650       0,000 

 

   7060,000       0,000   308308,021   4512826,915   260,9650       0,000 

 

   7080,000       0,000   308291,664   4512815,406   260,9650       0,000 

 

   7100,000       0,000   308275,307   4512803,897   260,9650       0,000 

 

   7120,000       0,000   308258,951   4512792,388   260,9650       0,000 

 

   7140,000       0,000   308242,594   4512780,879   260,9650       0,000 

 

   7160,000       0,000   308226,237   4512769,370   260,9650       0,000 

 

   7180,000       0,000   308209,881   4512757,861   260,9650       0,000 

 

   7200,000       0,000   308193,524   4512746,351   260,9650       0,000 

 

   7220,000       0,000   308177,167   4512734,842   260,9650       0,000 

 

  *7228,872       0,000   308169,911   4512729,737   260,9650       0,000 

 

   7240,000       0,000   308160,740   4512723,435   262,3818     500,000 

 

   7260,000       0,000   308143,913   4512712,628   264,9282     500,000 

 

   7280,000       0,000   308126,667   4512702,502   267,4747     500,000 

 

   7300,000       0,000   308109,030   4512693,074   270,0212     500,000 

 

   7320,000       0,000   308091,031   4512684,359   272,5677     500,000 

 

  *7327,314       0,000   308084,363   4512681,353   273,4989     500,000 

 

   7340,000       0,000   308072,760   4512676,223   273,4989       0,000 

 

   7360,000       0,000   308054,468   4512668,136   273,4989       0,000 

 

   7380,000       0,000   308036,176   4512660,049   273,4989       0,000 

 

   7400,000       0,000   308017,884   4512651,962   273,4989       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   7420,000       0,000   307999,592   4512643,875   273,4989       0,000 

 

   7440,000       0,000   307981,300   4512635,787   273,4989       0,000 

 

   7460,000       0,000   307963,008   4512627,700   273,4989       0,000 

 

   7480,000       0,000   307944,716   4512619,613   273,4989       0,000 

 

   7500,000       0,000   307926,424   4512611,526   273,4989       0,000 

 

   7520,000       0,000   307908,132   4512603,439   273,4989       0,000 

 

   7540,000       0,000   307889,840   4512595,351   273,4989       0,000 

 

   7560,000       0,000   307871,548   4512587,264   273,4989       0,000 

 

   7580,000       0,000   307853,256   4512579,177   273,4989       0,000 

 

   7600,000       0,000   307834,964   4512571,090   273,4989       0,000 

 

   7620,000       0,000   307816,672   4512563,003   273,4989       0,000 

 

   7640,000       0,000   307798,380   4512554,915   273,4989       0,000 

 

   7660,000       0,000   307780,088   4512546,828   273,4989       0,000 

 

   7680,000       0,000   307761,796   4512538,741   273,4989       0,000 

 

   7700,000       0,000   307743,504   4512530,654   273,4989       0,000 

 

   7720,000       0,000   307725,212   4512522,567   273,4989       0,000 

 

   7740,000       0,000   307706,920   4512514,480   273,4989       0,000 

 

   7760,000       0,000   307688,628   4512506,392   273,4989       0,000 

 

   7780,000       0,000   307670,336   4512498,305   273,4989       0,000 

 

  *7788,425       0,000   307662,631   4512494,898   273,4989       0,000 

 

   7800,000       0,000   307651,599   4512491,480   288,2366      50,000 

 

  *7806,741       0,000   307644,909   4512490,691   296,8198      50,000 

 

   7820,000       0,000   307631,667   4512490,029   296,8198       0,000 

 

  *7823,780       0,000   307627,892   4512489,840   296,8198       0,000 

 

   7840,000       0,000   307618,442   4512478,843   193,5613     -10,000 

 

  *7842,066       0,000   307618,861   4512476,823   180,4065     -10,000 

 

   7860,000       0,000   307624,294   4512459,732   180,4065       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 
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 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   7880,000       0,000   307630,353   4512440,672   180,4065       0,000 

 

   7900,000       0,000   307636,411   4512421,612   180,4065       0,000 

 

   7920,000       0,000   307642,470   4512402,552   180,4065       0,000 

 

   7940,000       0,000   307648,529   4512383,491   180,4065       0,000 

 

   7960,000       0,000   307654,588   4512364,431   180,4065       0,000 

 

   7980,000       0,000   307660,646   4512345,371   180,4065       0,000 

 

   8000,000       0,000   307666,705   4512326,311   180,4065       0,000 

 

   8020,000       0,000   307672,764   4512307,251   180,4065       0,000 

 

   8040,000       0,000   307678,823   4512288,190   180,4065       0,000 

 

   8060,000       0,000   307684,882   4512269,130   180,4065       0,000 

 

   8080,000       0,000   307690,940   4512250,070   180,4065       0,000 

 

   8100,000       0,000   307696,999   4512231,010   180,4065       0,000 

 

  *8116,197       0,000   307701,906   4512215,574   180,4065       0,000 

 

   8120,000       0,000   307703,065   4512211,952   180,1644   -1000,000 

 

  *8120,341       0,000   307703,169   4512211,627   180,1426   -1000,000 

 

   8140,000       0,000   307709,202   4512192,917   180,1426       0,000 

 

   8160,000       0,000   307715,340   4512173,882   180,1426       0,000 

 

   8180,000       0,000   307721,478   4512154,847   180,1426       0,000 

 

  *8199,901       0,000   307727,585   4512135,906   180,1426       0,000 

 

   8200,000       0,000   307727,616   4512135,812   180,0796    -100,000 

 

  *8212,371       0,000   307732,141   4512124,306   172,2036    -100,000 

 

   8220,000       0,000   307735,367   4512117,394   172,2036       0,000 

 

  *8228,443       0,000   307738,938   4512109,743   172,2036       0,000 

 

   8240,000       0,000   307745,260   4512100,116   153,8102     -40,000 

 

  *8241,941       0,000   307746,582   4512098,696   150,7209     -40,000 

 

   8260,000       0,000   307759,205   4512085,780   151,4788      40,000 

 

  *8259,524       0,000   307758,874   4512086,123   150,7209       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   8280,000       0,000   307769,274   4512068,665   174,3601       0,000 

 

  *8274,377       0,000   307767,070   4512073,839   174,3601      40,000 

 

   8300,000       0,000   307777,113   4512050,266   174,3601       0,000 

 

   8320,000       0,000   307784,952   4512031,866   174,3601       0,000 

 

   8340,000       0,000   307792,791   4512013,466   174,3601       0,000 

 

   8360,000       0,000   307800,630   4511995,067   174,3601       0,000 

 

   8380,000       0,000   307808,469   4511976,667   174,3601       0,000 

 

   8400,000       0,000   307816,309   4511958,267   174,3601       0,000 

 

   8420,000       0,000   307824,148   4511939,867   174,3601       0,000 

 

   8440,000       0,000   307831,987   4511921,468   174,3601       0,000 

 

   8460,000       0,000   307839,826   4511903,068   174,3601       0,000 

 

   8480,000       0,000   307847,665   4511884,668   174,3601       0,000 

 

   8500,000       0,000   307855,504   4511866,269   174,3601       0,000 

 

   8520,000       0,000   307863,343   4511847,869   174,3601       0,000 

 

   8540,000       0,000   307871,182   4511829,469   174,3601       0,000 

 

   8560,000       0,000   307879,021   4511811,069   174,3601       0,000 

 

   8580,000       0,000   307886,860   4511792,670   174,3601       0,000 

 

   8600,000       0,000   307894,699   4511774,270   174,3601       0,000 

 

   8620,000       0,000   307902,538   4511755,870   174,3601       0,000 

 

   8640,000       0,000   307910,377   4511737,470   174,3601       0,000 

 

   8660,000       0,000   307918,216   4511719,071   174,3601       0,000 

 

   8680,000       0,000   307926,055   4511700,671   174,3601       0,000 

 

   8700,000       0,000   307933,894   4511682,271   174,3601       0,000 

 

   8720,000       0,000   307941,733   4511663,872   174,3601       0,000 

 

   8740,000       0,000   307949,572   4511645,472   174,3601       0,000 

 

   8760,000       0,000   307957,411   4511627,072   174,3601       0,000 

 

   8780,000       0,000   307965,250   4511608,672   174,3601       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   8800,000       0,000   307973,089   4511590,273   174,3601       0,000 

 

  *8810,553       0,000   307977,225   4511580,565   174,3601       0,000 

 

   8820,000       0,000   307981,333   4511572,061   168,3456    -100,000 

 

  *8825,218       0,000   307983,940   4511567,542   165,0239    -100,000 

 

   8840,000       0,000   307991,659   4511554,935   165,0239       0,000 

 

   8860,000       0,000   308002,102   4511537,878   165,0239       0,000 

 

   8880,000       0,000   308012,546   4511520,821   165,0239       0,000 

 

   8900,000       0,000   308022,990   4511503,765   165,0239       0,000 

 

   8920,000       0,000   308033,433   4511486,708   165,0239       0,000 

 

   8940,000       0,000   308043,877   4511469,651   165,0239       0,000 

 

   8960,000       0,000   308054,320   4511452,595   165,0239       0,000 

 

   8980,000       0,000   308064,764   4511435,538   165,0239       0,000 

 

   9000,000       0,000   308075,207   4511418,481   165,0239       0,000 

 

   9020,000       0,000   308085,651   4511401,424   165,0239       0,000 

 

  *9033,870       0,000   308092,894   4511389,595   165,0239       0,000 

 

   9040,000       0,000   308098,204   4511391,566    66,3067       0,000 

 

  *9035,421       0,000   308094,251   4511389,254    66,3067      -1,000 

 

   9060,000       0,000   308112,802   4511389,477   164,0133       0,000 

 

  *9050,250       0,000   308107,052   4511396,742    66,3067       0,000 

 

   9080,000       0,000   308122,403   4511371,995   178,3151      50,000 

 

  *9051,785       0,000   308108,401   4511396,414   164,0133       1,000 

 

   9100,000       0,000   308127,686   4511352,709   183,5105       0,000 

 

  *9068,767       0,000   308117,498   4511382,074   164,0133       0,000 

 

   9120,000       0,000   308132,808   4511333,376   183,5105       0,000 

 

  *9084,080       0,000   308123,608   4511368,098   183,5105      50,000 

 

   9140,000       0,000   308137,931   4511314,044   183,5105       0,000 

 

   9160,000       0,000   308143,053   4511294,711   183,5105       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 
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       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   9180,000       0,000   308148,176   4511275,378   183,5105       0,000 

 

   9200,000       0,000   308153,299   4511256,045   183,5105       0,000 

 

  *9201,428       0,000   308153,664   4511254,665   183,5105       0,000 

 

   9220,000       0,000   308152,123   4511236,193   206,3959       0,000 

 

  *9203,225       0,000   308153,806   4511252,883   206,3959       5,000 

 

   9240,000       0,000   308150,117   4511216,293   206,3959       0,000 

 

   9260,000       0,000   308148,111   4511196,394   206,3959       0,000 

 

   9280,000       0,000   308146,105   4511176,495   206,3959       0,000 

 

   9300,000       0,000   308144,099   4511156,596   206,3959       0,000 

 

   9320,000       0,000   308142,094   4511136,697   206,3959       0,000 

 

   9340,000       0,000   308140,088   4511116,798   206,3959       0,000 

 

  *9342,970       0,000   308139,790   4511113,842   206,3959       0,000 

 

   9360,000       0,000   308127,521   4511104,657   295,5222       0,000 

 

  *9356,970       0,000   308130,543   4511104,870   295,5222      10,000 

 

   9380,000       0,000   308107,570   4511103,251   295,5222       0,000 

 

   9400,000       0,000   308087,620   4511101,846   295,5222       0,000 

 

   9420,000       0,000   308067,669   4511100,440   295,5222       0,000 

 

   9440,000       0,000   308047,718   4511099,035   295,5222       0,000 

 

   9460,000       0,000   308027,768   4511097,629   295,5222       0,000 

 

  *9460,470       0,000   308027,300   4511097,596   295,5222       0,000 

 

   9480,000       0,000   308007,807   4511098,129   307,9557     100,000 

 

  *9482,975       0,000   308004,862   4511098,543   309,8496     100,000 

 

   9500,000       0,000   307988,040   4511101,167   309,8496       0,000 

 

   9520,000       0,000   307968,279   4511104,249   309,8496       0,000 

 

   9540,000       0,000   307948,518   4511107,331   309,8496       0,000 

 

  *9555,910       0,000   307932,798   4511109,783   309,8496       0,000 

 

   9560,000       0,000   307928,849   4511110,820   322,8691      20,000 

 

  *9565,406       0,000   307924,105   4511113,378   340,0770      20,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: E:\Uni\Pfc\winh\WIN\topo_whV7 

 Data: 28/01/2011 11:40:14 

 

       PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI  

 

   9580,000       0,000   307912,308   4511121,970   340,0770       0,000 

 

   9600,000       0,000   307896,142   4511133,745   340,0770       0,000 

 

   9620,000       0,000   307879,976   4511145,520   340,0770       0,000 

 

   9640,000       0,000   307863,810   4511157,296   340,0770       0,000 

 

  *9652,036       0,000   307854,081   4511164,382   340,0770       0,000 

 

   9660,000       0,000   307846,891   4511167,683   314,7264     -20,000 

 

  *9661,183       0,000   307845,733   4511167,920   310,9618     -20,000 

 

   9680,000       0,000   307827,026   4511168,571   290,4862     -50,000 

 

  *9663,919       0,000   307843,037   4511168,389   310,9618       0,000 

 

   9700,000       0,000   307808,360   4511161,769   265,0214     -50,000 

 

  *9709,582       0,000   307800,716   4511156,015   252,8209     -50,000 

 

   9720,000       0,000   307793,030   4511148,982   252,8209       0,000 

 

   9740,000       0,000   307778,276   4511135,480   252,8209       0,000 

 

   9760,000       0,000   307763,521   4511121,978   252,8209       0,000 

 

   9780,000       0,000   307748,766   4511108,477   252,8209       0,000 

 

   9789,203       0,000   307741,977   4511102,264   252,8209       0,000 

 

 

 

iii. Traçat en alçat 

Els llistats que s’adjunten en el present annex, corresponents al traçat en alçat dels eixos 

projectats són:  

 Llistat de l’eix en alçat: inclou el següent;  

o Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota i pendent.  

o Punts de tangència amb el PK, cota i pendent. 

o El paràmetre de la corba d’acord.   

 Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, situació i cota de les tangents 

d’entrada i de sortida, PK característic del vèrtex i pendents a la zona de l’acord.  
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Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

Titol: TOPO_WHV7 

Data/hora última modificació: 27/01/2011 8:39:18 

 

  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

          P.K. INICI        0,000       0,791        -0,400 

 

     TANGENT ENTRADA       62,595       0,541        -0,400 

  1  VERTEX                67,595       0,521      1000,000 

     TANGENT SORTIDA       72,595       0,551         0,600 

 

     TANGENT ENTRADA      148,228       1,005         0,600 

  2  VERTEX               151,228       1,023     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      154,228       1,023         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA      232,330       1,023         0,000 

  3  VERTEX               238,330       1,023     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      244,330       0,951        -1,200 

 

     TANGENT ENTRADA      274,682       0,586        -1,200 

  4  VERTEX               280,682       0,514      1000,000 

     TANGENT SORTIDA      286,682       0,514         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA      506,531       0,514         0,000 

  5  VERTEX               511,031       0,514      1000,000 

     TANGENT SORTIDA      515,531       0,555         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA      528,211       0,669         0,900 

  6  VERTEX               532,711       0,710     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      537,211       0,710         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA      639,986       0,710         0,000 

  7  VERTEX               643,486       0,710      1000,000 

     TANGENT SORTIDA      646,986       0,734         0,700 

 

     TANGENT ENTRADA      667,861       0,880         0,700 

  8  VERTEX               671,361       0,905     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      674,861       0,905         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA      861,294       0,905         0,000 

  9  VERTEX               867,794       0,905      1000,000 

     TANGENT SORTIDA      874,294       0,989         1,300 

 

     TANGENT ENTRADA      890,064       1,194         1,300 

 10  VERTEX               896,064       1,272     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      902,064       1,278         0,100 

 

     TANGENT ENTRADA      986,102       1,362         0,100 

 11  VERTEX               992,602       1,369     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA      999,102       1,291        -1,200 

 

     TANGENT ENTRADA     1006,690       1,200        -1,200 

 12  VERTEX              1012,690       1,128      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1018,690       1,128         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     1200,944       1,128         0,000 

 13  VERTEX              1205,444       1,128     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1209,944       1,087        -0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     1270,769       0,540        -0,900 

 14  VERTEX              1278,769       0,468      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1286,769       0,524         0,700 
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Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

Titol: TOPO_WHV7 

Data/hora última modificació: 27/01/2011 8:39:18 

 

  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

     TANGENT ENTRADA     1353,526       0,991         0,700 

 15  VERTEX              1357,526       1,019     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1361,526       1,015        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     1439,202       0,937        -0,100 

 16  VERTEX              1442,202       0,934     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1445,202       0,913        -0,700 

 

     TANGENT ENTRADA     1496,716       0,553        -0,700 

 17  VERTEX              1502,216       0,514      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1507,716       0,536         0,400 

 

     TANGENT ENTRADA     1545,305       0,687         0,400 

 18  VERTEX              1549,805       0,705     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1554,305       0,682        -0,500 

 

     TANGENT ENTRADA     1586,063       0,523        -0,500 

 19  VERTEX              1589,063       0,508      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1592,063       0,511         0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     1685,209       0,605         0,100 

 20  VERTEX              1688,709       0,608     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1692,209       0,587        -0,600 

 

     TANGENT ENTRADA     1692,307       0,586        -0,600 

 21  VERTEX              1698,307       0,550      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1704,307       0,586         0,600 

 

     TANGENT ENTRADA     1713,552       0,642         0,600 

 22  VERTEX              1722,052       0,693     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1730,552       0,599        -1,100 

 

     TANGENT ENTRADA     1732,579       0,577        -1,100 

 23  VERTEX              1737,329       0,525       500,000 

     TANGENT SORTIDA     1742,079       0,563         0,800 

 

     TANGENT ENTRADA     1742,718       0,568         0,800 

 24  VERTEX              1746,718       0,600     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1750,718       0,600         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     1867,034       0,600         0,000 

 25  VERTEX              1871,534       0,600      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1876,034       0,641         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     1897,103       0,830         0,900 

 26  VERTEX              1900,603       0,862     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     1904,103       0,869         0,200 

 

     TANGENT ENTRADA     2011,202       1,083         0,200 

 27  VERTEX              2019,702       1,100     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2028,202       0,972        -1,500 

 

     TANGENT ENTRADA     2045,344       0,715        -1,500 

 28  VERTEX              2052,844       0,603      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2060,344       0,603         0,000 
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Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

Titol: TOPO_WHV7 

Data/hora última modificació: 27/01/2011 8:39:18 

 

  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

     TANGENT ENTRADA     2091,390       0,603         0,000 

 29  VERTEX              2095,390       0,603     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2099,390       0,571        -0,800 

 

     TANGENT ENTRADA     2107,423       0,506        -0,800 

 30  VERTEX              2110,923       0,478      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2114,423       0,475        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     2124,839       0,464        -0,100 

 31  VERTEX              2125,339       0,464      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2125,839       0,464         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     2394,214       0,464         0,000 

 32  VERTEX              2399,214       0,464      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2404,214       0,514         1,000 

 

     TANGENT ENTRADA     2415,423       0,626         1,000 

 33  VERTEX              2420,923       0,681     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2426,423       0,676        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     2470,284       0,632        -0,100 

 34  VERTEX              2473,784       0,628      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2477,284       0,649         0,600 

 

     TANGENT ENTRADA     2512,747       0,862         0,600 

 35  VERTEX              2523,747       0,928     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2534,747       0,752        -1,600 

 

     TANGENT ENTRADA     2543,998       0,604        -1,600 

 36  VERTEX              2557,998       0,380      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2571,998       0,548         1,200 

 

     TANGENT ENTRADA     2608,253       0,983         1,200 

 37  VERTEX              2619,253       1,115     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2630,253       1,005        -1,000 

 

     TANGENT ENTRADA     2656,059       0,747        -1,000 

 38  VERTEX              2663,559       0,672      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2671,059       0,709         0,500 

 

     TANGENT ENTRADA     2702,224       0,865         0,500 

 39  VERTEX              2706,224       0,885      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2710,224       0,937         1,300 

 

     TANGENT ENTRADA     2714,886       0,998         1,300 

 40  VERTEX              2721,386       1,082     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2727,886       1,082         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     2855,582       1,082         0,000 

 41  VERTEX              2861,082       1,082      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2866,582       1,143         1,100 

 

     TANGENT ENTRADA     2894,356       1,448         1,100 

 42  VERTEX              2900,356       1,514     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2906,356       1,508        -0,100 
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Nom del fitxer de l'alçat   : E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

Titol: TOPO_WHV7 
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  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

     TANGENT ENTRADA     2931,322       1,483        -0,100 

 43  VERTEX              2941,322       1,473     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2951,322       1,263        -2,100 

 

     TANGENT ENTRADA     2963,706       1,003        -2,100 

 44  VERTEX              2976,206       0,741      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     2988,706       0,791         0,400 

 

     TANGENT ENTRADA     3024,695       0,935         0,400 

 45  VERTEX              3028,695       0,951     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3032,695       0,935        -0,400 

 

     TANGENT ENTRADA     3097,042       0,677        -0,400 

 46  VERTEX              3102,542       0,655      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3108,042       0,694         0,700 

 

     TANGENT ENTRADA     3139,426       0,914         0,700 

 47  VERTEX              3145,426       0,956     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3151,426       0,926        -0,500 

 

     TANGENT ENTRADA     3207,974       0,643        -0,500 

 48  VERTEX              3216,974       0,598      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3225,974       0,715         1,300 

 

     TANGENT ENTRADA     3256,188       1,108         1,300 

 49  VERTEX              3264,188       1,212     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3272,188       1,188        -0,300 

 

     TANGENT ENTRADA     3324,783       1,030        -0,300 

 50  VERTEX              3327,783       1,021      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3330,783       1,030         0,300 

 

     TANGENT ENTRADA     3394,825       1,222         0,300 

 51  VERTEX              3405,325       1,254     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3415,825       1,065        -1,800 

 

     TANGENT ENTRADA     3431,362       0,785        -1,800 

 52  VERTEX              3438,362       0,659      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3445,362       0,631        -0,400 

 

     TANGENT ENTRADA     3494,677       0,434        -0,400 

 53  VERTEX              3501,177       0,408      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3507,677       0,466         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     3549,781       0,845         0,900 

 54  VERTEX              3561,781       0,953     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3573,781       0,773        -1,500 

 

     TANGENT ENTRADA     3574,211       0,767        -1,500 

 55  VERTEX              3581,711       0,654      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3589,211       0,654         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     3950,331       0,654         0,000 

 56  VERTEX              3953,831       0,654      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3957,331       0,679         0,700 
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  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

     TANGENT ENTRADA     3984,968       0,872         0,700 

 57  VERTEX              3989,468       0,904     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     3993,968       0,895        -0,200 

 

     TANGENT ENTRADA     4075,597       0,731        -0,200 

 58  VERTEX              4081,597       0,719     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4087,597       0,635        -1,400 

 

     TANGENT ENTRADA     4101,366       0,443        -1,400 

 59  VERTEX              4108,366       0,345      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4115,366       0,345         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     4524,845       0,345         0,000 

 60  VERTEX              4529,345       0,345      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4533,845       0,385         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     4537,503       0,418         0,900 

 61  VERTEX              4542,503       0,463     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4547,503       0,458        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     4560,054       0,445        -0,100 

 62  VERTEX              4564,554       0,441     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4569,054       0,396        -1,000 

 

     TANGENT ENTRADA     4577,504       0,311        -1,000 

 63  VERTEX              4582,504       0,261      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4587,504       0,261         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     4642,284       0,261         0,000 

 64  VERTEX              4646,784       0,261      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4651,284       0,302         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     4667,970       0,452         0,900 

 65  VERTEX              4677,970       0,542     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4687,970       0,432        -1,100 

 

     TANGENT ENTRADA     4694,407       0,361        -1,100 

 66  VERTEX              4699,907       0,301      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     4705,407       0,301         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     5103,660       0,301         0,000 

 67  VERTEX              5109,160       0,301      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     5114,660       0,361         1,100 

 

     TANGENT ENTRADA     5119,775       0,418         1,100 

 68  VERTEX              5125,275       0,478     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     5130,775       0,478         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     5155,539       0,478         0,000 

 69  VERTEX              5160,539       0,478     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     5165,539       0,428        -1,000 

 

     TANGENT ENTRADA     5177,166       0,312        -1,000 

 70  VERTEX              5182,166       0,262      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     5187,166       0,262         0,000 
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     TANGENT ENTRADA     6035,175       0,262         0,000 

 71  VERTEX              6043,175       0,262      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6051,175       0,390         1,600 

 

     TANGENT ENTRADA     6118,308       1,464         1,600 

 72  VERTEX              6126,308       1,592     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6134,308       1,592         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     6162,799       1,592         0,000 

 73  VERTEX              6171,299       1,592     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6179,799       1,447        -1,700 

 

     TANGENT ENTRADA     6218,658       0,787        -1,700 

 74  VERTEX              6228,158       0,625      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6237,658       0,644         0,200 

 

     TANGENT ENTRADA     6349,053       0,867         0,200 

 75  VERTEX              6358,053       0,885     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6367,053       0,741        -1,600 

 

     TANGENT ENTRADA     6375,780       0,601        -1,600 

 76  VERTEX              6384,780       0,457      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6393,780       0,475         0,200 

 

     TANGENT ENTRADA     6881,572       1,451         0,200 

 77  VERTEX              6882,572       1,453     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     6883,572       1,453         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     7337,236       1,453         0,000 

 78  VERTEX              7340,236       1,453      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     7343,236       1,471         0,600 

 

     TANGENT ENTRADA     7375,198       1,663         0,600 

 79  VERTEX              7383,198       1,711     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     7391,198       1,631        -1,000 

 

     TANGENT ENTRADA     7402,364       1,519        -1,000 

 80  VERTEX              7407,864       1,464      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     7413,364       1,470         0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     7793,519       1,850         0,100 

 81  VERTEX              7795,519       1,852     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     7797,519       1,846        -0,300 

 

     TANGENT ENTRADA     7948,829       1,392        -0,300 

 82  VERTEX              7949,829       1,389      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     7950,829       1,388        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     8451,900       0,887        -0,100 

 83  VERTEX              8452,400       0,886      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     8452,900       0,886         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     8659,724       0,886         0,000 

 84  VERTEX              8665,224       0,886      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     8670,724       0,947         1,100 
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Data/hora última modificació: 27/01/2011 8:39:18 

 

  NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE   

 

     TANGENT ENTRADA     8743,768       1,750         1,100 

 85  VERTEX              8749,268       1,811     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     8754,768       1,811         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     8823,005       1,811         0,000 

 86  VERTEX              8830,005       1,811     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     8837,005       1,713        -1,400 

 

     TANGENT ENTRADA     8866,164       1,305        -1,400 

 87  VERTEX              8873,164       1,207      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     8880,164       1,207         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     9241,713       1,207         0,000 

 88  VERTEX              9243,713       1,207      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9245,713       1,215         0,400 

 

     TANGENT ENTRADA     9319,364       1,509         0,400 

 89  VERTEX              9327,864       1,543     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9336,364       1,433        -1,300 

 

     TANGENT ENTRADA     9370,742       0,986        -1,300 

 90  VERTEX              9377,242       0,901      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9383,742       0,901         0,000 

 

     TANGENT ENTRADA     9401,536       0,901         0,000 

 91  VERTEX              9406,036       0,901      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9410,536       0,942         0,900 

 

     TANGENT ENTRADA     9500,300       1,750         0,900 

 92  VERTEX              9505,300       1,795     -1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9510,300       1,790        -0,100 

 

     TANGENT ENTRADA     9613,611       1,686        -0,100 

 93  VERTEX              9614,111       1,686      1000,000 

     TANGENT SORTIDA     9614,611       1,686         0,000 

 

          P.K.FINAL      9780,000       1,686         0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

        0,000       0,791      -0,400 

 

       20,000       0,711      -0,400 

 

       40,000       0,631      -0,400 

 

       60,000       0,551      -0,400 

 

*      62,595       0,541      -0,400 

 

       80,000       0,595       0,600 

 

*      72,595       0,551       0,600 
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      100,000       0,715       0,600 

 

      120,000       0,835       0,600 

 

      140,000       0,955       0,600 

 

*     148,228       1,005       0,600 

 

      160,000       1,023       0,000 

 

*     154,228       1,023       0,000 

 

      180,000       1,023       0,000 

 

      200,000       1,023       0,000 

 

      220,000       1,023       0,000 

 

*     232,330       1,023       0,000 

 

      240,000       0,993      -0,767 

 

*     244,330       0,951      -1,200 

 

      260,000       0,763      -1,200 

 

*     274,682       0,586      -1,200 

 

      280,000       0,537      -0,668 

 

*     286,682       0,514       0,000 

 

      300,000       0,514       0,000 

 

      320,000       0,514       0,000 

 

      340,000       0,514       0,000 

 

      360,000       0,514       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

      380,000       0,514       0,000 

 

      400,000       0,514       0,000 

 

      420,000       0,514       0,000 

 

      440,000       0,514       0,000 

 

      460,000       0,514       0,000 

 

      480,000       0,514       0,000 

 

      500,000       0,514       0,000 

 

*     506,531       0,514       0,000 

 

      520,000       0,595       0,900 
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*     515,531       0,555       0,900 

 

      540,000       0,710       0,000 

 

*     528,211       0,669       0,900 

 

      560,000       0,710       0,000 

 

*     537,211       0,710       0,000 

 

      580,000       0,710       0,000 

 

      600,000       0,710       0,000 

 

      620,000       0,710       0,000 

 

*     639,986       0,710       0,000 

 

      640,000       0,710       0,001 

 

*     646,986       0,734       0,700 

 

      660,000       0,825       0,700 

 

*     667,861       0,880       0,700 

 

      680,000       0,905       0,000 

 

*     674,861       0,905       0,000 

 

      700,000       0,905       0,000 

 

      720,000       0,905       0,000 

 

      740,000       0,905       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

      760,000       0,905       0,000 

 

      780,000       0,905       0,000 

 

      800,000       0,905       0,000 

 

      820,000       0,905       0,000 

 

      840,000       0,905       0,000 

 

      860,000       0,905       0,000 

 

*     861,294       0,905       0,000 

 

      880,000       1,063       1,300 

 

*     874,294       0,989       1,300 

 

      900,000       1,274       0,306 

 

*     890,064       1,194       1,300 
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      920,000       1,296       0,100 

 

*     902,064       1,278       0,100 

 

      940,000       1,316       0,100 

 

      960,000       1,336       0,100 

 

      980,000       1,356       0,100 

 

*     986,102       1,362       0,100 

 

     1000,000       1,280      -1,200 

 

*     999,102       1,291      -1,200 

 

     1020,000       1,128       0,000 

 

*    1006,690       1,200      -1,200 

 

     1040,000       1,128       0,000 

 

*    1018,690       1,128       0,000 

 

     1060,000       1,128       0,000 

 

     1080,000       1,128       0,000 

 

     1100,000       1,128       0,000 

 

     1120,000       1,128       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     1140,000       1,128       0,000 

 

     1160,000       1,128       0,000 

 

     1180,000       1,128       0,000 

 

     1200,000       1,128       0,000 

 

*    1200,944       1,128       0,000 

 

     1220,000       0,997      -0,900 

 

*    1209,944       1,087      -0,900 

 

     1240,000       0,817      -0,900 

 

     1260,000       0,637      -0,900 

 

*    1270,769       0,540      -0,900 

 

     1280,000       0,499       0,023 

 

*    1286,769       0,524       0,700 

 

     1300,000       0,616       0,700 
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     1320,000       0,756       0,700 

 

     1340,000       0,896       0,700 

 

*    1353,526       0,991       0,700 

 

     1360,000       1,015       0,053 

 

*    1361,526       1,015      -0,100 

 

     1380,000       0,997      -0,100 

 

     1400,000       0,977      -0,100 

 

     1420,000       0,957      -0,100 

 

*    1439,202       0,937      -0,100 

 

     1440,000       0,936      -0,180 

 

*    1445,202       0,913      -0,700 

 

     1460,000       0,810      -0,700 

 

     1480,000       0,670      -0,700 

 

*    1496,716       0,553      -0,700 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     1500,000       0,535      -0,372 

 

*    1507,716       0,536       0,400 

 

     1520,000       0,585       0,400 

 

     1540,000       0,665       0,400 

 

*    1545,305       0,687       0,400 

 

     1560,000       0,654      -0,500 

 

*    1554,305       0,682      -0,500 

 

     1580,000       0,554      -0,500 

 

*    1586,063       0,523      -0,500 

 

     1600,000       0,519       0,100 

 

*    1592,063       0,511       0,100 

 

     1620,000       0,539       0,100 

 

     1640,000       0,559       0,100 

 

     1660,000       0,579       0,100 

 

     1680,000       0,599       0,100 
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*    1685,209       0,605       0,100 

 

     1700,000       0,570       0,169 

 

*    1692,209       0,587      -0,600 

 

     1720,000       0,660      -0,045 

 

*    1692,307       0,586      -0,600 

 

     1740,000       0,551       0,384 

 

*    1704,307       0,586       0,600 

 

     1760,000       0,600       0,000 

 

*    1713,552       0,642       0,600 

 

     1780,000       0,600       0,000 

 

*    1730,552       0,599      -1,100 

 

     1800,000       0,600       0,000 

 

*    1732,579       0,577      -1,100 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     1820,000       0,600       0,000 

 

*    1742,079       0,563       0,800 

 

     1840,000       0,600       0,000 

 

*    1742,718       0,568       0,800 

 

     1860,000       0,600       0,000 

 

*    1750,718       0,600       0,000 

 

     1880,000       0,676       0,900 

 

*    1867,034       0,600       0,000 

 

     1900,000       0,852       0,610 

 

*    1876,034       0,641       0,900 

 

     1920,000       0,900       0,200 

 

*    1897,103       0,830       0,900 

 

     1940,000       0,940       0,200 

 

*    1904,103       0,869       0,200 

 

     1960,000       0,980       0,200 

 

     1980,000       1,020       0,200 
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     2000,000       1,060       0,200 

 

*    2011,202       1,083       0,200 

 

     2020,000       1,062      -0,680 

 

*    2028,202       0,972      -1,500 

 

     2040,000       0,795      -1,500 

 

*    2045,344       0,715      -1,500 

 

     2060,000       0,603      -0,034 

 

*    2060,344       0,603       0,000 

 

     2080,000       0,603       0,000 

 

*    2091,390       0,603       0,000 

 

     2100,000       0,566      -0,800 

 

*    2099,390       0,571      -0,800 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     2120,000       0,469      -0,100 

 

*    2107,423       0,506      -0,800 

 

     2140,000       0,464       0,000 

 

*    2114,423       0,475      -0,100 

 

     2160,000       0,464       0,000 

 

*    2124,839       0,464      -0,100 

 

     2180,000       0,464       0,000 

 

*    2125,839       0,464       0,000 

 

     2200,000       0,464       0,000 

 

     2220,000       0,464       0,000 

 

     2240,000       0,464       0,000 

 

     2260,000       0,464       0,000 

 

     2280,000       0,464       0,000 

 

     2300,000       0,464       0,000 

 

     2320,000       0,464       0,000 

 

     2340,000       0,464       0,000 

 

     2360,000       0,464       0,000 
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     2380,000       0,464       0,000 

 

*    2394,214       0,464       0,000 

 

     2400,000       0,481       0,579 

 

*    2404,214       0,514       1,000 

 

     2420,000       0,661       0,542 

 

*    2415,423       0,626       1,000 

 

     2440,000       0,662      -0,100 

 

*    2426,423       0,676      -0,100 

 

     2460,000       0,642      -0,100 

 

*    2470,284       0,632      -0,100 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     2480,000       0,666       0,600 

 

*    2477,284       0,649       0,600 

 

     2500,000       0,786       0,600 

 

*    2512,747       0,862       0,600 

 

     2520,000       0,879      -0,125 

 

*    2534,747       0,752      -1,600 

 

     2540,000       0,668      -1,600 

 

*    2543,998       0,604      -1,600 

 

     2560,000       0,476       0,000 

 

*    2571,998       0,548       1,200 

 

     2580,000       0,644       1,200 

 

     2600,000       0,884       1,200 

 

*    2608,253       0,983       1,200 

 

     2620,000       1,055       0,025 

 

*    2630,253       1,005      -1,000 

 

     2640,000       0,908      -1,000 

 

*    2656,059       0,747      -1,000 

 

     2660,000       0,715      -0,606 

 

*    2671,059       0,709       0,500 
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     2680,000       0,754       0,500 

 

     2700,000       0,854       0,500 

 

*    2702,224       0,865       0,500 

 

     2720,000       1,051       0,789 

 

*    2710,224       0,937       1,300 

 

     2740,000       1,082       0,000 

 

*    2714,886       0,998       1,300 

 

     2760,000       1,082       0,000 

 

*    2727,886       1,082       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     2780,000       1,082       0,000 

 

     2800,000       1,082       0,000 

 

     2820,000       1,082       0,000 

 

     2840,000       1,082       0,000 

 

*    2855,582       1,082       0,000 

 

     2860,000       1,092       0,442 

 

*    2866,582       1,143       1,100 

 

     2880,000       1,291       1,100 

 

*    2894,356       1,448       1,100 

 

     2900,000       1,495       0,536 

 

*    2906,356       1,508      -0,100 

 

     2920,000       1,495      -0,100 

 

*    2931,322       1,483      -0,100 

 

     2940,000       1,437      -0,968 

 

*    2951,322       1,263      -2,100 

 

     2960,000       1,081      -2,100 

 

*    2963,706       1,003      -2,100 

 

     2980,000       0,794      -0,471 

 

*    2988,706       0,791       0,400 

 

     3000,000       0,836       0,400 
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     3020,000       0,916       0,400 

 

*    3024,695       0,935       0,400 

 

     3040,000       0,906      -0,400 

 

*    3032,695       0,935      -0,400 

 

     3060,000       0,826      -0,400 

 

     3080,000       0,746      -0,400 

 

*    3097,042       0,677      -0,400 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     3100,000       0,670      -0,104 

 

*    3108,042       0,694       0,700 

 

     3120,000       0,778       0,700 

 

*    3139,426       0,914       0,700 

 

     3140,000       0,918       0,643 

 

*    3151,426       0,926      -0,500 

 

     3160,000       0,883      -0,500 

 

     3180,000       0,783      -0,500 

 

     3200,000       0,683      -0,500 

 

*    3207,974       0,643      -0,500 

 

     3220,000       0,655       0,703 

 

*    3225,974       0,715       1,300 

 

     3240,000       0,897       1,300 

 

*    3256,188       1,108       1,300 

 

     3260,000       1,150       0,919 

 

*    3272,188       1,188      -0,300 

 

     3280,000       1,164      -0,300 

 

     3300,000       1,104      -0,300 

 

     3320,000       1,044      -0,300 

 

*    3324,783       1,030      -0,300 

 

     3340,000       1,058       0,300 

 

*    3330,783       1,030       0,300 
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     3360,000       1,118       0,300 

 

     3380,000       1,178       0,300 

 

*    3394,825       1,222       0,300 

 

     3400,000       1,224      -0,217 

 

*    3415,825       1,065      -1,800 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     3420,000       0,989      -1,800 

 

*    3431,362       0,785      -1,800 

 

     3440,000       0,667      -0,936 

 

*    3445,362       0,631      -0,400 

 

     3460,000       0,572      -0,400 

 

     3480,000       0,492      -0,400 

 

*    3494,677       0,434      -0,400 

 

     3500,000       0,426       0,132 

 

*    3507,677       0,466       0,900 

 

     3520,000       0,577       0,900 

 

     3540,000       0,757       0,900 

 

*    3549,781       0,845       0,900 

 

     3560,000       0,885      -0,122 

 

*    3573,781       0,773      -1,500 

 

     3580,000       0,697      -0,921 

 

*    3574,211       0,767      -1,500 

 

     3600,000       0,654       0,000 

 

*    3589,211       0,654       0,000 

 

     3620,000       0,654       0,000 

 

     3640,000       0,654       0,000 

 

     3660,000       0,654       0,000 

 

     3680,000       0,654       0,000 

 

     3700,000       0,654       0,000 

 

     3720,000       0,654       0,000 
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     3740,000       0,654       0,000 

 

     3760,000       0,654       0,000 

 

     3780,000       0,654       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     3800,000       0,654       0,000 

 

     3820,000       0,654       0,000 

 

     3840,000       0,654       0,000 

 

     3860,000       0,654       0,000 

 

     3880,000       0,654       0,000 

 

     3900,000       0,654       0,000 

 

     3920,000       0,654       0,000 

 

     3940,000       0,654       0,000 

 

*    3950,331       0,654       0,000 

 

     3960,000       0,697       0,700 

 

*    3957,331       0,679       0,700 

 

     3980,000       0,837       0,700 

 

*    3984,968       0,872       0,700 

 

     4000,000       0,882      -0,200 

 

*    3993,968       0,895      -0,200 

 

     4020,000       0,842      -0,200 

 

     4040,000       0,802      -0,200 

 

     4060,000       0,762      -0,200 

 

*    4075,597       0,731      -0,200 

 

     4080,000       0,713      -0,640 

 

*    4087,597       0,635      -1,400 

 

     4100,000       0,462      -1,400 

 

*    4101,366       0,443      -1,400 

 

     4120,000       0,345       0,000 

 

*    4115,366       0,345       0,000 

 

     4140,000       0,345       0,000 
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     4160,000       0,345       0,000 

 

 

 

 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     4180,000       0,345       0,000 

 

     4200,000       0,345       0,000 

 

     4220,000       0,345       0,000 

 

     4240,000       0,345       0,000 

 

     4260,000       0,345       0,000 

 

     4280,000       0,345       0,000 

 

     4300,000       0,345       0,000 

 

     4320,000       0,345       0,000 

 

     4340,000       0,345       0,000 

 

     4360,000       0,345       0,000 

 

     4380,000       0,345       0,000 

 

     4400,000       0,345       0,000 

 

     4420,000       0,345       0,000 

 

     4440,000       0,345       0,000 

 

     4460,000       0,345       0,000 

 

     4480,000       0,345       0,000 

 

     4500,000       0,345       0,000 

 

     4520,000       0,345       0,000 

 

*    4524,845       0,345       0,000 

 

     4540,000       0,437       0,650 

 

*    4533,845       0,385       0,900 

 

     4560,000       0,445      -0,100 

 

*    4537,503       0,418       0,900 

 

     4580,000       0,290      -0,750 

 

*    4547,503       0,458      -0,100 

 

     4600,000       0,261       0,000 

 

*    4560,054       0,445      -0,100 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     4620,000       0,261       0,000 

 

*    4569,054       0,396      -1,000 

 

     4640,000       0,261       0,000 

 

*    4577,504       0,311      -1,000 

 

     4660,000       0,380       0,900 

 

*    4587,504       0,261       0,000 

 

     4680,000       0,488      -0,303 

 

*    4642,284       0,261       0,000 

 

     4700,000       0,315      -0,541 

 

*    4651,284       0,302       0,900 

 

     4720,000       0,301       0,000 

 

*    4667,970       0,452       0,900 

 

     4740,000       0,301       0,000 

 

*    4687,970       0,432      -1,100 

 

     4760,000       0,301       0,000 

 

*    4694,407       0,361      -1,100 

 

     4780,000       0,301       0,000 

 

*    4705,407       0,301       0,000 

 

     4800,000       0,301       0,000 

 

     4820,000       0,301       0,000 

 

     4840,000       0,301       0,000 

 

     4860,000       0,301       0,000 

 

     4880,000       0,301       0,000 

 

     4900,000       0,301       0,000 

 

     4920,000       0,301       0,000 

 

     4940,000       0,301       0,000 

 

     4960,000       0,301       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     4980,000       0,301       0,000 

 

     5000,000       0,301       0,000 

 

     5020,000       0,301       0,000 

 

     5040,000       0,301       0,000 

 

     5060,000       0,301       0,000 

 

     5080,000       0,301       0,000 

 

     5100,000       0,301       0,000 

 

*    5103,660       0,301       0,000 

 

     5120,000       0,420       1,078 

 

*    5114,660       0,361       1,100 

 

     5140,000       0,478       0,000 

 

*    5119,775       0,418       1,100 

 

     5160,000       0,468      -0,446 

 

*    5130,775       0,478       0,000 

 

     5180,000       0,287      -0,717 

 

*    5155,539       0,478       0,000 

 

     5200,000       0,262       0,000 

 

*    5165,539       0,428      -1,000 

 

     5220,000       0,262       0,000 

 

*    5177,166       0,312      -1,000 

 

     5240,000       0,262       0,000 

 

*    5187,166       0,262       0,000 

 

     5260,000       0,262       0,000 

 

     5280,000       0,262       0,000 

 

     5300,000       0,262       0,000 

 

     5320,000       0,262       0,000 

 

     5340,000       0,262       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     5360,000       0,262       0,000 

 

     5380,000       0,262       0,000 

 

     5400,000       0,262       0,000 

 

     5420,000       0,262       0,000 

 

     5440,000       0,262       0,000 

 

     5460,000       0,262       0,000 

 

     5480,000       0,262       0,000 

 

     5500,000       0,262       0,000 

 

     5520,000       0,262       0,000 

 

     5540,000       0,262       0,000 

 

     5560,000       0,262       0,000 

 

     5580,000       0,262       0,000 

 

     5600,000       0,262       0,000 

 

     5620,000       0,262       0,000 

 

     5640,000       0,262       0,000 

 

     5660,000       0,262       0,000 

 

     5680,000       0,262       0,000 

 

     5700,000       0,262       0,000 

 

     5720,000       0,262       0,000 

 

     5740,000       0,262       0,000 

 

     5760,000       0,262       0,000 

 

     5780,000       0,262       0,000 

 

     5800,000       0,262       0,000 

 

     5820,000       0,262       0,000 

 

     5840,000       0,262       0,000 

 

     5860,000       0,262       0,000 

 

     5880,000       0,262       0,00 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     5900,000       0,262       0,000 

 

     5920,000       0,262       0,000 

 

     5940,000       0,262       0,000 

 

     5960,000       0,262       0,000 

 

     5980,000       0,262       0,000 

 

     6000,000       0,262       0,000 

 

     6020,000       0,262       0,000 

 

*    6035,175       0,262       0,000 

 

     6040,000       0,273       0,482 

 

*    6051,175       0,390       1,600 

 

     6060,000       0,531       1,600 

 

     6080,000       0,851       1,600 

 

     6100,000       1,171       1,600 

 

*    6118,308       1,464       1,600 

 

     6120,000       1,490       1,431 

 

*    6134,308       1,592       0,000 

 

     6140,000       1,592       0,000 

 

     6160,000       1,592       0,000 

 

*    6162,799       1,592       0,000 

 

     6180,000       1,444      -1,700 

 

*    6179,799       1,447      -1,700 

 

     6200,000       1,104      -1,700 

 

*    6218,658       0,787      -1,700 

 

     6220,000       0,765      -1,566 

 

*    6237,658       0,644       0,200 

 

     6240,000       0,649       0,200 

 

     6260,000       0,689       0,200 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     6280,000       0,729       0,200 

 

     6300,000       0,769       0,200 

 

     6320,000       0,809       0,200 

 

     6340,000       0,849       0,200 

 

*    6349,053       0,867       0,200 

 

     6360,000       0,829      -0,895 

 

*    6367,053       0,741      -1,600 

 

     6380,000       0,543      -1,178 

 

*    6375,780       0,601      -1,600 

 

     6400,000       0,488       0,200 

 

*    6393,780       0,475       0,200 

 

     6420,000       0,528       0,200 

 

     6440,000       0,568       0,200 

 

     6460,000       0,608       0,200 

 

     6480,000       0,648       0,200 

 

     6500,000       0,688       0,200 

 

     6520,000       0,728       0,200 

 

     6540,000       0,768       0,200 

 

     6560,000       0,808       0,200 

 

     6580,000       0,848       0,200 

 

     6600,000       0,888       0,200 

 

     6620,000       0,928       0,200 

 

     6640,000       0,968       0,200 

 

     6660,000       1,008       0,200 

 

     6680,000       1,048       0,200 

 

     6700,000       1,088       0,200 

 

     6720,000       1,128       0,200 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     6740,000       1,168       0,200 

 

     6760,000       1,208       0,200 

 

     6780,000       1,248       0,200 

 

     6800,000       1,288       0,200 

 

     6820,000       1,328       0,200 

 

     6840,000       1,368       0,200 

 

     6860,000       1,408       0,200 

 

     6880,000       1,448       0,200 

 

*    6881,572       1,451       0,200 

 

     6900,000       1,453       0,000 

 

*    6883,572       1,453       0,000 

 

     6920,000       1,453       0,000 

 

     6940,000       1,453       0,000 

 

     6960,000       1,453       0,000 

 

     6980,000       1,453       0,000 

 

     7000,000       1,453       0,000 

 

     7020,000       1,453       0,000 

 

     7040,000       1,453       0,000 

 

     7060,000       1,453       0,000 

 

     7080,000       1,453       0,000 

 

     7100,000       1,453       0,000 

 

     7120,000       1,453       0,000 

 

     7140,000       1,453       0,000 

 

     7160,000       1,453       0,000 

 

     7180,000       1,453       0,000 

 

     7200,000       1,453       0,000 

 

     7220,000       1,453       0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

80 Annex VI. Estudi de traçat 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     7240,000       1,453       0,000 

 

     7260,000       1,453       0,000 

 

     7280,000       1,453       0,000 

 

     7300,000       1,453       0,000 

 

     7320,000       1,453       0,000 

 

*    7337,236       1,453       0,000 

 

     7340,000       1,457       0,276 

 

*    7343,236       1,471       0,600 

 

     7360,000       1,572       0,600 

 

*    7375,198       1,663       0,600 

 

     7380,000       1,680       0,120 

 

*    7391,198       1,631      -1,000 

 

     7400,000       1,543      -1,000 

 

*    7402,364       1,519      -1,000 

 

     7420,000       1,476       0,100 

 

*    7413,364       1,470       0,100 

 

     7440,000       1,496       0,100 

 

     7460,000       1,516       0,100 

 

     7480,000       1,536       0,100 

 

     7500,000       1,556       0,100 

 

     7520,000       1,576       0,100 

 

     7540,000       1,596       0,100 

 

     7560,000       1,616       0,100 

 

     7580,000       1,636       0,100 

 

     7600,000       1,656       0,100 

 

     7620,000       1,676       0,100 

 

     7640,000       1,696       0,100 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     7660,000       1,716       0,100 

 

     7680,000       1,736       0,100 

 

     7700,000       1,756       0,100 

 

     7720,000       1,776       0,100 

 

     7740,000       1,796       0,100 

 

     7760,000       1,816       0,100 

 

     7780,000       1,836       0,100 

 

*    7793,519       1,850       0,100 

 

     7800,000       1,838      -0,300 

 

*    7797,519       1,846      -0,300 

 

     7820,000       1,778      -0,300 

 

     7840,000       1,718      -0,300 

 

     7860,000       1,658      -0,300 

 

     7880,000       1,598      -0,300 

 

     7900,000       1,538      -0,300 

 

     7920,000       1,478      -0,300 

 

     7940,000       1,418      -0,300 

 

*    7948,829       1,392      -0,300 

 

     7960,000       1,379      -0,100 

 

*    7950,829       1,388      -0,100 

 

     7980,000       1,359      -0,100 

 

     8000,000       1,339      -0,100 

 

     8020,000       1,319      -0,100 

 

     8040,000       1,299      -0,100 

 

     8060,000       1,279      -0,100 

 

     8080,000       1,259      -0,100 

 

     8100,000       1,239      -0,100 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     8120,000       1,219      -0,100 

 

     8140,000       1,199      -0,100 

 

     8160,000       1,179      -0,100 

 

     8180,000       1,159      -0,100 

 

     8200,000       1,139      -0,100 

 

     8220,000       1,119      -0,100 

 

     8240,000       1,099      -0,100 

 

     8260,000       1,079      -0,100 

 

     8280,000       1,059      -0,100 

 

     8300,000       1,039      -0,100 

 

     8320,000       1,019      -0,100 

 

     8340,000       0,999      -0,100 

 

     8360,000       0,979      -0,100 

 

     8380,000       0,959      -0,100 

 

     8400,000       0,939      -0,100 

 

     8420,000       0,919      -0,100 

 

     8440,000       0,899      -0,100 

 

*    8451,900       0,887      -0,100 

 

     8460,000       0,886       0,000 

 

*    8452,900       0,886       0,000 

 

     8480,000       0,886       0,000 

 

     8500,000       0,886       0,000 

 

     8520,000       0,886       0,000 

 

     8540,000       0,886       0,000 

 

     8560,000       0,886       0,000 

 

     8580,000       0,886       0,000 

 

     8600,000       0,886       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     8620,000       0,886       0,000 

 

     8640,000       0,886       0,000 

 

*    8659,724       0,886       0,000 

 

     8660,000       0,886       0,028 

 

*    8670,724       0,947       1,100 

 

     8680,000       1,049       1,100 

 

     8700,000       1,269       1,100 

 

     8720,000       1,489       1,100 

 

     8740,000       1,709       1,100 

 

*    8743,768       1,750       1,100 

 

     8760,000       1,811       0,000 

 

*    8754,768       1,811       0,000 

 

     8780,000       1,811       0,000 

 

     8800,000       1,811       0,000 

 

     8820,000       1,811       0,000 

 

*    8823,005       1,811       0,000 

 

     8840,000       1,671      -1,400 

 

*    8837,005       1,713      -1,400 

 

     8860,000       1,391      -1,400 

 

*    8866,164       1,305      -1,400 

 

     8880,000       1,207      -0,016 

 

*    8880,164       1,207       0,000 

 

     8900,000       1,207       0,000 

 

     8920,000       1,207       0,000 

 

     8940,000       1,207       0,000 

 

     8960,000       1,207       0,000 

 

     8980,000       1,207       0,000 
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 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     9000,000       1,207       0,000 

 

     9020,000       1,207       0,000 

 

     9040,000       1,207       0,000 

 

     9060,000       1,207       0,000 

 

     9080,000       1,207       0,000 

 

     9100,000       1,207       0,000 

 

     9120,000       1,207       0,000 

 

     9140,000       1,207       0,000 

 

     9160,000       1,207       0,000 

 

     9180,000       1,207       0,000 

 

     9200,000       1,207       0,000 

 

     9220,000       1,207       0,000 

 

     9240,000       1,207       0,000 

 

*    9241,713       1,207       0,000 

 

     9260,000       1,272       0,400 

 

*    9245,713       1,215       0,400 

 

     9280,000       1,352       0,400 

 

     9300,000       1,432       0,400 

 

*    9319,364       1,509       0,400 

 

     9320,000       1,511       0,336 

 

*    9336,364       1,433      -1,300 

 

     9340,000       1,385      -1,300 

 

     9360,000       1,125      -1,300 

 

*    9370,742       0,986      -1,300 

 

     9380,000       0,908      -0,374 

 

*    9383,742       0,901       0,000 

 

     9400,000       0,901       0,000 

 

*    9401,536       0,901       0,000 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex VI. Estudi de traçat 85 

 

 Nom del Fitxer: E:\UNI\PFC\WINH\WIN\TOPO_WHV7 

 Titol: TOPO_WHV7 

 Data: 27/01/2011 8:39:18 

 

       PK           COTA        PENDENT % 

 

     9420,000       1,027       0,900 

 

*    9410,536       0,942       0,900 

 

     9440,000       1,207       0,900 

 

     9460,000       1,387       0,900 

 

     9480,000       1,567       0,900 

 

     9500,000       1,747       0,900 

 

*    9500,300       1,750       0,900 

 

     9520,000       1,780      -0,100 

 

*    9510,300       1,790      -0,100 

 

     9540,000       1,760      -0,100 

 

     9560,000       1,740      -0,100 

 

     9580,000       1,720      -0,100 

 

     9600,000       1,700      -0,100 

 

*    9613,611       1,686      -0,100 

 

     9620,000       1,686       0,000 

 

*    9614,611       1,686       0,000 

 

     9640,000       1,686       0,000 

 

     9660,000       1,686       0,000 

 

     9680,000       1,686       0,000 

 

     9700,000       1,686       0,000 

 

     9720,000       1,686       0,000 

 

     9740,000       1,686       0,000 

 

     9760,000       1,686       0,000 

 

     9780,000       1,686       0,000 
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1 Introducció 

Un estudi de trànsit per la construcció d’una nova carretera pretén determinar la capacitat i el 

nivell de servei que aquesta ha d’oferir als usuaris. Es tracta, per tant, d’un condicionant que ha 

de permetre al projectista decidir sobre el tipus de carretera més adient a construir i sobre la 

secció de ferm més apropiada. 

El cas d’una via ciclista, emperò, és diferent. La secció i el tipus de via ciclista és una decisió 

prèvia en la qual no intervé el coneixement de la capacitat o del nivell de servei de la via. Entre 

d’altres motius, la secció de les vies ciclistes ve donada en funció del tipus de via que es 

planegi i ve marcada pel Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya, el qual 

sobredimensiona l’amplada de les vies per un nivell de servei òptim més per motius de 

seguretat que no pas de capacitat. El trànsit habitual de ciclistes per una carretera (d’aquest 

tipus o qualsevol) comporta unes càrregues poc apreciables per al vial, raó per la qual el 

disseny de la carretera no ve determinat per les característiques del trànsit sinó que es pretén 

adaptar la via a una certa tipologia d’usuari (més ràpid per mobilitat o més lent i turístic) a 

través del traçat i del la secció del vial. La determinació de les variables de disseny donaria, a 

més, resultats basats en estimacions i hipòtesis no sempre significatius i vàlids.  

L’estudi del trànsit, però resulta important per d’altres motius que poden afectar les vies del 

Projecte. D’una banda, s’ha de tenir en compte en aquells camins en què es comparteixin usos 

de trànsit motoritzat amb el de bicicleta, per bé que es separi un i altre mode amb separacions i 

barreres físiques. D’altra banda, s’ha d’analitzar la intensitat de trànsit especialment en aquelles 

que creuin la via ciclista per a dissenyar una correcta intersecció en base a les directrius del 

Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya. Finalment, i fet molt important al Projecte 

que es presenta, part important de la mobilitat al Delta la constitueixen vehicles agrícoles 

pesants que accedeixen als camps o bé a les finques dels pagesos. Com que el traçat de la via 

ciclista intenta adaptar el màxim nombre de camins rurals possibles s’ha de tenir en compte el 

pas d’un cert nombre de vehicles pesants per dissenyar adientment el paviment. Aquest pas de 

vehicles agrícoles serà certament escàs i a poca velocitat, constituint un perill més relatiu per 

als ciclistes. 

2 Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006 (EMQ 2006) 

L’Enquesta de Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006 (EMQ 2006) és una estadística oficial 

promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i el Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques (DPTOP) de la Generalitat de Catalunya. En la seva realització hi 

ha participat també l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l’Institut 

d’Estadística de Cataluya (IDESCAT) i el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). 

L’objectiu principal de l’enquesta és analitzar la mobilitat quotidiana dels residents a Catalunya. 

2.1 La xarxa de bicicleta a Catalunya 

Segons la EMQ 2006, la població resident a Catalunya fa un total de 154,5 milions de 

desplaçaments setmanals, dels qual el 4,3 % corresponen als efectuats per professionals de la 

mobilitat, resultant que la població general amb mobilitat realitza 147.850.591 desplaçaments a 

la setmana. 

Del total de desplaçaments setmanals a Catalunya, la bicicleta representa un 0,9 % 

(1.469.656). La taxa de bicicleta varia en funció del territori que s’estudia, presentant-se distints 

valors amb diferències notables segons la vegueria: 
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Taula 2.1   Taxes mitjanes de bicicleta segons vegueria. Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ), 2006. 

Vegueria Taxa mitjana de bicicleta (%) 

Regió Metropolitana de Barcelona 0,9 

Comarques Gironines 1,6 

Camp de Tarragona 0,6 

Terres de l’Ebre 1,9 

Comarques Centrals 0,6 

Terres de Ponent 1,3 

Alt Pirineu i Vall d’Aran 1,0 

Total Catalunya 0,9 

 

L’entitat territorial on més s’empra la bicicleta és la vegueria de les Terres de l’Ebre, on s’ubica 

la zona d’estudi del Projecte. La orografia especialment plana del Delta afavoreix el 

desenvolupament de la bicicleta com a mitjà de transport, sobretot pel que fa el turisme i el 

lleure. Altres factors que influeixen en el seu grau d’ús és la presència més o menys important 

d’una xarxa de transport públic i d’una altra de carrils bici degudament condicionats i 

senyalitzats. 

De totes maneres, la taxa de bicicleta d’un dia mitjà donada per l’EMQ 2006 no és una dada 

que pugui aplicar-se a l’estudi de trànsit de la via ciclista del present Projecte, ja que no es pot 

calcular aquesta taxa prenent com a base els viatges totals realitzats en un territori. 

Un desplaçament és susceptible de ser realitzat amb bicicleta quan la distància no excedeixi 

els 7-8 km o, paral·lelament, quan no es trigui més de 21-24 min a completar-lo. 

L’EMQ 2006 també fa un valoració del temps mitjà de desplaçament, arribant a un resultat que 

fixa que la mitjana de desplaçament intramunicipal en el global del territori català és de 15 min, 

mentre que en els desplaçaments interurbans aquest valor s’eleva als 31,53 min de mitjana.  

Així doncs, es pot arribar a la conclusió de que els viatges comparables als desplaçaments 

amb bicicleta són els viatges intramunicipals, ja que involucren distàncies en temps curtes, tal i 

com succeeix amb els desplaçaments amb bicicleta. 

Del total de desplaçaments setmanals, uns 102,2 milions són intramunicipals, de forma que a 

tot el territori de Catalunya es dóna una autocontenció del 69,3 %. Comparant els 

desplaçaments setmanals amb bicicleta amb la dada de desplaçaments intramunicipals, 

s’arriba a una taxa de bicicleta de l’1,4 %. 

3 Mobilitat actual al Delta 

El sistema de mobilitat intermunicipal a la zona del Delta de l’Ebre reposa sobre: 

 L’autopista AP-7 amb sortides a l’Ampolla, l’Aldea i Amposta. 

 La carretera N-340, per la qual es té previst, d’una banda, la creació d’una variant de 

l’Aldea i, de l’altra, el desdoblament de l’eix (transformació en autovia). 

 La xarxa comarcal en actual fase de constitució, connectant Deltebre i Riumar (TV-

3454 i T-340) i Sant Jaume d’Enveja (TV-3405 i TV-3403), assumint els moviments 

predominants dels habitants “del mig del Delta” cap a Amposta i Tortosa. 

La problemàtica global, en termes de mobilitat al Delta de l’Ebre, consisteix en una 

infraestructura viària essencialment agrícola, que encara que hagi anat millorant des del 
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moment de la redacció del Pla Director fins als dies d’avui, queda sovint poc compatible amb 

les necessitats de desplaçament dels habitants i la promoció del turisme. 

L’oferta actual en termes d’accessibilitat al Delta està constituïda per un sistema viari en “forma 

de guant”, molt més dens a l’hemidelta nord que a l’hemidelta sud. 

Les carreteres presents al Delta són de diferent titularitat, sent majoritàriament competència de 

la Diputació de Tarragona: 

Taula 3.1   Titularitat de les carreteres del Delta de l’Ebre. 

Titularitat Carretera De A 

Diputació de Tarragona 

TV-3401 L’Ampolla Deltebre 

TV-3403 TV-3405 Sant Jaume d’Enveja (per Balada) 

TV-3404 Sant Jaume d’Enveja TV-3405 

TV-3405 Amposta Els Muntells 

TV-3406 N-340 TV-3405 

TV-3408 Sant Carles de la Ràpita Amposta 

TV-3409 Camarles Deltebre 

TV-3451 Deltebre Port del Fangar 

Generalitat de 
Catalunya 

T-340 Deltebre Camarles 

TV-3454 N-340 Deltebre 

Dirección General de 
Carreteras del Estado 

N-340 
Camarles Amposta 

Amposta Sant Carles de la Ràpita 

N-235 L’Aldea Tortosa 

3.1 Dades de trànsit 

Les dades de trànsit que figuren en aquest apartat pertanyen a les carreteres que actualment 

existeixen i que cobreixen el mateix recorregut de la futura via ciclista o que la creuen. És a dir, 

la TV-3409 de Camarles a Deltebre, la TV-3451 de Deltebre al port del Fangar, la T-340 de 

Camarles a Deltebre,  la TV-3401 de l’Ampolla a Deltebre i la TV-3454 de la N-340 a Deltebre. 

A la Figura 3.1 es pot veure un plànol amb la ubicació de les carreteres. 

3.1.1 Carretera TV-3409 de Camarles a Deltebre 

A través de la Diputació de Tarragona s’han tingut accés als següents aforaments de la TV-

3409 recollides l’any 2008: 

Taula 3.2   Dades d’aforament de trànsit de la TV-3409. Dades de 2008. 

Carretera PK Estació Tram 
IMD 

(vehicles/dia) 
IMDp (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 

TV-3409 5+000 
3-3 

(C.simple) 
Camarles - 
TV-3401 

2.162 
22 

(1,0 %) 
228 

(10,5 %) 

 

Pel factor d’hora punta es considera el percentatge que representa del total. D’altra banda, a 

partir de les dades d’anys anteriors es pot extraure el valor de l’IMD actual i la taxa de 

creixement que en podríem esperar: 
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Taula 3.3   IMD i creixement interanual registrat entre 2006 i 2008 a la TV-3409. 

 2006 2007 2008 

IMD (vehicles/dia) 2.044 - 2.162 

Creixement anual (%) - - 2,8 

 

Tenint en compte aquest recull de dades, s’extreu que per a 2011 es tindran els següents 

valors: 

Taula 3.4   Dades esperades per 2011 de la TV-3409. 

 

Tot i que l’alternativa definitiva no creui aquesta TV-3409 resulta interessant el seu estudi per 

conèixer millor la mobilitat i poder elaborar hipòtesis de comportament d’altres vies de les quals 

es pugui tenir menys informació. 

 

Fig. 3.2   Carreteres presents a la zona d’estudi. 

3.1.2 Carretera TV-3451 de Deltebre al Port del Fangar 

La titularitat d’aquesta carretera recau en la Diputació de Tarragona, la qual ha cedit les dades 

que es presenten: 

Taula 3.5   Dades d’aforament de trànsit de la TV-3451. Dades de 2008. 

Carretera PK Estació Tram 
IMD 

(vehicles/dia) 
IMDp (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 

TV-3451 1+600 
3-5 

(C.simple) 
Deltebre - Port 

del Fangar 
1.195 

13 
(1,1 %) 

125 
(10,5 %) 

Carretera 
IMD2011 

(vehicles/dia) 
IMDp2011 (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 
Factor de creixement 

anual (%) 

TV-3409 2.351 24 248 2,8 
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Es tenen de nou les dades de 2006 i de 2008 per trobar el creixement anual de trànsit de la 

carretera: 

Taula 3.6   IMD i creixement interanual registrat entre 2006 i 2008 a la TV-3451. 

 2006 2007 2008 

IMD (vehicles/dia) 926 - 1.195 

Creixement anual (%) - - 13,6 

 

Realment el creixement experimentat entre 2006 i 2008 sembla poc creïble i, sobretot, difícil 

que es mantingui per una carretera amb una relativa rellevància. No obstant això, i a falta de 

dades més consistents, es prendrà per a trobar les dades per a l’any 2011: 

Taula 3.7   Dades esperades per 2011 de la TV-3451. 

 

Aquesta carretera resulta especialment interessant ja que és molt propera a una important zona 

per on es desenvolupa el Projecte. El creixement anual experimentat entre 2006 i 2008 no 

sembla massa factible que s’hagi de mantenir.  

3.1.3 Carretera TV-3401 de l’Ampolla a Deltebre 

El cas de la TV-3401 és curiós. Es tracta d’una carretera que fins l’any 2008 pertanyia a la 

Diputació de Tarragona, i a partir d’aquell moment va passar a titularitat de la Generalitat. No 

obstant, no es s’han obtingut dades del Servei Català de Carreteres referents a aquesta TV-

3401. La informació que es mostra és la de la Diputació i fa referència a l’evolució de l’IMD: 

Taula 3.8   IMD i creixement interanual registrat entre 2006 i 2008 a la TV-3401 (PK 1+000) i esperat per 2011. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

IMD (vehicles/dia) 1.624 - 1.508 - - 1.349 

Creixement anual (%) - - -3,6 - - - 

 

No es disposa de molta informació concreta dels paràmetres d’interès d’aquesta carretera, que 

seria de gran importància d’haver escollit qualsevol de els altres dues alternatives proposades.  

No es creu molt factible que el creixement negatiu experimentat entre 2006 i 2008 es 

mantingui, sinó que es considera que és un fet circumstancial lligat a la presa de dades amb les 

quals es van treure els resultats. 

3.1.4 Carretera T-340 de Deltebre a Camarles 

Aquesta carretera pertany a la Generalitat, i les seves dades les ha facilitades el Servei Català 

de Carreteres de Tarragona (secció de les Terres de l’Ebre): 

Taula 3.9   Dades d’aforament de trànsit de la T-340. Dades de 2009. 

Carretera PK Estació Tram 
IMD 

(vehicles/dia) 
IMDp (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 

T-340 2+000 Sec. 
N-340, Camarles 

– TV-3451, 
Deltebre 

3.024 
203 

(6,7 %) 
- 

 

Carretera 
IMD2011 

(vehicles/dia) 
IMDp2011 (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 
Factor de creixement 

anual (%) 

TV-3451 1.752 19 183 - 
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Malauradament no es disposa d’informació del factor d’hora punta (important per a dissenyar 

les interseccions) ni de l’índex de creixement del trànsit de la carretera (per saber futures 

demandes de la mateixa). Només es tenen aquestes dades referents a l’any 2009. Suposant un 

creixement del 3 % (força factible) es tindria una IMD de 3.208 vehicles/dia. 

No obstant, aquesta carretera no creua la via ciclista plantejada i el seu estudi respon a la 

voluntat d’informar-se i tenir arguments per a extreure conclusions del trànsit de la zona 

propera a Deltebre. S’observa, en tot cas, que es tracta d’una de les vies més sol·licitades de 

les estudiades, fet lògic atesa la seva major rellevància. 

3.1.5 Carretera TV-3454 de la N-340 a Deltebre 

La carretera TV-3454 és de titularitat de la Generalitat de Catalunya, i les dades disponibles 

han estat facilitades pel Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre, del Servei Català 

de Carreteres: 

Taula 3.10   Dades d’aforament de trànsit de la TV-3454. Dades de 2009. 

Carretera PK Estació Tram 
IMD 

(vehicles/dia) 
IMDp (vehicles 

pesants/dia) 
Hora punta 

(vehicles/hora) 

TV-3454 4,000 Cob. 
Antiga N-340, 

Amposta – T-340, 
Deltebre 

3.744 
108 

(2,9 %) 
- 

 

Tal i com passava amb la T-340, només es tenen dades de 2009 dels paràmetres que es 

mostren. Es poden extreure les mateixes conclusions que en cas anterior. Suposant un 

creixement del 3 % (força factible) es tindria una IMD de 3.972 vehicles/dia. 

4 Conclusions de l’estudi de trànsit 

Aquest estudi de trànsit de les carreteres properes a la via de Projecte serveix, en primer lloc, 

per tenir un coneixement aproximat de la mobilitat a la zona per on es pretén desenvolupar el 

carril per  bicicletes, i així es podria estimar la seva utilització. Aquest, però, no és l’àmbit de 

l’estudi que es presenta. 

Una altra conclusió que se’n podria extraure és el fet que no hi ha una gran demanda en 

aquesta xarxa viària. Tot i això, no es pot despendre que es tracti d’un conjunt de vies segures 

per la baixa densitat de vehicles que la utilitzin. La velocitat que solen emprar els vehicles en 

vies amb poca circulació i en què la visibilitat és tan bona (terreny pla) multiplica la perillositat 

de cara als ciclistes del Delta. 

Pel que fa el tram compartit de la via amb els veïns i els possibles vehicles pesants que vulguin 

accedir a les parcel·les d’arròs, és necessari un particular estudi de la categoria de trànsit 

pesant per dissenyar el ferm. Les dades de les carreteres més properes (bàsicament la TV-

3451) mostren un volum de pesants molt reduït (per la TV-3451 és té una IMDp = 13 vehicles 

pesants/dia). Això, unit al fet que es tracta d’un camí desdoblat (un camí paral·lel fa el mateix 

recorregut seguint el desguàs de Florensa), fa pensar en què el trànsit pesant (i no pesant) 

serà mínim, podent-se concloure que es pot considerar una categoria del mateix de T42. 

Finalment, la principal informació que es pot treure de les dades aportades és el factor d’hora 

punta que determina la naturalesa de les interseccions a proposar quan la via cicloturista del 

Projecte creui algun camí o carretera asfaltada. Allà on la via ciclista creua camins i carreteres 

amb major entitat (vies asfaltades dels camins d’Illa de Mar, del Pregó i de Corre) es pot 

concloure que el trànsit circulant serà relativament escàs a tenor de les dades observades en 
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aquelles carreteres més rellevants de la zona. S’analitza la informació necessària a l’Annex 

d’Estudi d’interseccions. 
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1 Introducció 

L’objecte d’aquest Annex és el de descriure la tipologia d’interseccions de la present via ciclista. 

Aquest Projecte contempla una tipologia d’infraestructura per a la qual no cal fer un estudi 

d’enllaços com el que sí que es necessita per a un projecte de carreteres. Això és degut a que 

la via ciclista està pensada perquè els únics vehicles que hi circulin siguin les bicicletes. Els 

altres mitjans de transport contemplats que puguin utilitzar el seu traçat (vehicles de 

manteniment, agrícoles i potser de veïns) hauran d’adaptar-se a les característiques de la 

bicicleta. No es considera això un problema massa rellevant a partir del fet que la via 

proposada es recolza sobre camins ja existents i que ja són emprats per aquesta classe de 

vehicles. 

En el present Projecte, l’utilització, majoritàriament, de camins ja existents força l’emplaçament 

de les interseccions amb d’altres camins o carreteres en punts i en condicions ja determinats. 

S’ha tractat, en tot cas, de reduir el nombre d’interseccions i de buscar les solucions que 

oferien condicions més favorables en el creuament de vies a través de l’elecció del traçat de la 

via ciclista. Un dels aspectes que més determina la idoneïtat de la ubicació de la intersecció és 

la visibilitat; al tractar-se d’un terreny tan pla com el Delta de l’Ebre es pot considerar, en 

general, que no hi haurà massa problemes en aquest sentit. 

L’estudi d’interseccions en un projecte en què la bicicleta és el mitjà a qui es destina la 

infraestructura és de vital importància a l’hora de reduir possibles accidents que solen tenir 

greus conseqüències. Resulta important, a més, per solucionar amb anterioritat possibles 

conflictes amb els mitjans motoritzats. 

2 Normativa considerada 

El disseny de les interseccions de la via ciclista d’aquest Projecte s’ha definit tenint en compte 

les recomanacions sobre interseccions recollides al Manual per al disseny de les vies ciclistes 

de Catalunya. Es detalla a continuació el seu contingut. 

2.1 Interseccions al Manual per al disseny de les vies ciclistes a 

Catalunya 

Les interseccions de les vies ciclistes amb les vies convencionals requereixen un tractament 

especial per tal de reduir el nombre i la gravetat dels conflictes entre els moviments de les 

bicicletes i els de la resta de persones motoritzades. 

En primer lloc, cal dir que resulten imprescindibles unes bones condicions de visibilitat 

recíproca. 

És, per tant, determinant el punt escollit per travessar la calçada. 

També la senyalització horitzontal i vertical, així com el disseny de la intersecció seran decisius 

a l’hora de garantir la seguretat de les persones usuàries. 

Com a principis generals per resoldre aquesta qüestió, cal fixar les premisses següents: 

 Limitar al mínim imprescindible el nombre d’interseccions a nivell d’una via ciclista per 

tal d’evitar els punts conflictius amb els vehicles a motor. 

 Escollir per travessar la calçada els indrets en què la velocitat de règim de la via 

convencional és més baixa. 
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 Si és possible, desplaçar els encreuaments cap a encreuaments existents, com ara 

rotondes, on els vehicles a motor ja porten una velocitat reduïda. 

 Establir dispositius de reducció de la velocitat dels vehicles a motor i senyalització 

inequívoca de la presència d’un encreuament de via ciclista. 

 Facilitar les maniobres dels ciclistes, de manera que l’esforç sigui el mínim possible per 

tal d’evitar maniobres antireglamentàries de les persones usuàries de la via ciclista. 

Per interseccions amb vies convencionals amb intensitats superiors a 500 vehicles/hora i amb 

autopistes i autovies, la solució més efectiva serà la de travessar amb un pas a diferent nivell 

(intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació). 

2.1.1 Intersecció amb camí rural no prioritari 

En aquest cas, de manera general, la via ciclista conservarà la seva prioritat, sempre que el 

trànsit sobre el camí rural sigui feble i amb velocitats moderades. 

El vehicles a motor que accedeixin pel camí hauran de ser convenientment informats de la 

presència de la via ciclista. 

Tanmateix, els usuaris de la via ciclista hauran de disposar de la senyalització adient per tal 

d’incrementar la seva atenció en aproximar-se a la intersecció. 

Sobre la via ciclista, es disposaran els elements de restricció d’accés als vehicles a motor per 

tal d’evitar la intrusió d’aquests vehicles sempre que no estiguin autoritzats. Els vehicles de 

manteniment de la via ciclista sí que han de poder accedir-hi. 

En cas de camins no pavimentats, és convenient realitzar un revestiment de la calçada al llarg 

de 10 metres abans de la intersecció amb la via ciclista, a fi d’impedir que els pneumàtics 

aportin terres o sorra sobre la calçada de la via ciclista. 

 

Fig. 2.1   Intersecció de la via ciclista amb un camí rural. 

2.1.2 Intersecció amb via convencional amb trànsit feble 

Si la carretera que ha de travessar la via ciclista té intensitats inferiors a 200 vehicles/hora 

(intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació), la 

intersecció s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via prioritària. 
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Fig. 2.2   Intersecció de la via ciclista amb una via convencional amb trànsit feble. 

2.1.3 Interseccions amb via convencional amb trànsit intens 

Si la carretera que ha de travessar la via ciclista té intensitats entre 200 i 500 vehicles/hora 

(intensitat referida als dos sentits de circulació en les quatre hores de més circulació), la 

intersecció també s’haurà de dissenyar amb prioritat per als vehicles que circulin per la via 

prioritària. 

Per l’efecte del trànsit, el o la ciclista no podrà travessar la via d’un sol cop. Per aquesta raó, es 

construirà un illot central de 5 metres d’amplada i es farà una reducció de l’amplada del carril 

per a vehicles a motor. 

També serà convenient establir mesures de reducció puntual de la velocitat a l’entorn de 

l’encreuament. 

 

Fig. 2.3   Intersecció de la via ciclista amb una via convencional de trànsit intens. 
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2.1.4 Intersecció giratòria 

Les rotondes són particularment problemàtiques per a les persones usuàries de la bicicleta. En 

el disseny de les interseccions giratòries s’haurà de tenir molt en compte les persones que 

circulin amb bicicleta, per tal de permetre’n la circulació en condicions de seguretat. 

En el cas dels carrils bici és convenient desviar la circulació de bicicletes cap a una pista 

segregada en les immediacions de la rotonda. 

També caldrà disposar d’una anella de 2,5 metres al voltant de la rotonda, amb doble sentit de 

circulació destinada a ciclistes, per tal d’assegurar la possibilitat de realitzar tots els moviments 

de manera segregada, amb l’objectiu que la persona que circula amb bicicleta pugui escollir la 

manera més còmoda de fer el seu desplaçament. 

Les calçades es travessaran per un carril de dos metres d’amplada situat al costat del pas per a 

vianants. 

 

Fig. 2.4   Intersecció giratòria de la via ciclista. 

2.1.5 Interseccions a diferent nivell 

Amb la finalitat d’assegurar la continuïtat dels itineraris, per tal de travessar obstacles 

importants com autopistes, autovies, carreteres de primer nivell i vies fèrries, caldrà dissenyar 

passos a diferent nivell per la via ciclista. 

És raonable pensar que una obra de pas o un túnel d’una via ciclista sigui bidireccional i utilitzat 

per altres usuaris (vianants, ciclomotors, persones de mobilitat reduïda,...). 

Amb aquests condicionants, l’amplada de la secció transversal haurà de ser, com a mínim, de 5 

metres, reservant una zona de 2 metres per als vianants. En casos de poc trànsit, es poden 

plantejar seccions amb amplades inferiors. 

El paviment de les rampes ha de ser no lliscant i, en el cas d’una passarel·la mixta de vianants i 

ciclistes, es respectarà la normativa relativa a les persones de mobilitat reduïda. 

La barana de la passarel·la ha de tenir una alçada d’1,30 m en el cas d’utilització de ciclistes i 

d’un metre en el cas de passarel·les exclusives per a vianants. 
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Fig. 2.5   Pas elevat per a ciclistes i vianants en una intersecció a diferent nivell de la via ciclista. 

Els túnels, tot i que creen una sensació d’inseguretat, són preferits pels ciclistes pel fet d’exigir 

menys esforç a l’hora de salvar la diferència de nivell. Per tal de minvar aquesta sensació, la 

longitud del túnel ha de permetre percebre l’altre extrem des de la mateixa entrada. 

 

Fig. 2.6   Túnel per a ciclistes i vianants en una intersecció a diferent nivell de la via ciclista. 

L’alçada mínima recomanada en túnels és de 2,50 m per a una amplada de 3,50 m a 5,00 m en 

funció del fet que el trànsit sigui exclusiu de ciclistes o compartit amb vianants. 

Una amplada inferior, fins a 3 metres, pot ser suficient per a túnels curts (fins a 10 m de 

llargada). També cal pensar en els vehicles de manteniment, que necessitaran un mínim de 3 

m de gàlib. 

 

Fig. 2.7   Pas soterrat per a ciclistes i vianants en una intersecció a diferent nivell de la via ciclista. 

3 Interseccions plantejades al Projecte 

Per a dissenyar les interseccions de la via cicloturista del Projecte, per tant, s’han de tenir en 

compte la naturalesa i la intensitat dels diferents camins i carreteres que creuen la mateixa. 

A partir de l’estudi de trànsit realitzat a l’Annex pertinent es pot treure la informació necessària 

per al disseny de les interseccions del Projecte. La principal conclusió que es pot extreure 
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d’aquest estudi de trànsit és el fet de veure que la intensitat de les vies del Delta no és massa 

elevada. Les principals vies de comunicació detecten, en el major dels casos, 228 

vehicles/hora, registre que correspon a una TV-3409 que significa un important eix de 

comunicació entre Deltebre i les vies que la comuniquen amb la xarxa de carreteres general.  

És d’esperar, doncs, que els valors per d’altres carreteres siguin notablement inferiors, i així ho 

fa palesa la TV-3451 (125 vehicles/hora) més propera a la zona d’estudi. A més, s’han de tenir 

en compte dos factors més: d’una banda, es tracta d’un factor, el d’hora punta, que registra el 

màxim de vehicles en una hora, mentre que el paràmetre que intervé en el Manual integra les 

quatre hores més sol·licitades (serà, segur, un valor inferior al màxim); d’altra banda, la via de 

Projecte no arriba a creuar la TV-3451 sinó d’altres camins (asfaltats o no) i carreteres de 

rellevància inferior. 

És lògic, doncs, pensar que la màxima intensitat a considerar siguin els 200 vehicles/hora que 

suposen el llindar entre el trànsit feble i l’intens de les vies convencionals. 

Es diferencien dos tipus d’interseccions al llarg del traçat: 

 Interseccions amb camins de terra. 

 Interseccions amb camins asfaltats / vies de trànsit dèbil. 

El tractament que es s’aplica a cadascun d’aquests tipus és, respectivament: 

 Interseccions amb camins rurals no prioritaris. 

 Interseccions amb vies de trànsit dèbil. 

La diferenciació, a falta de dades més concretes sobre tots els camins i carreteres afectats, es 

fa en funció del paviment de la via intersectada: si es tracta d’un camí de terra es considera 

camí rural no prioritari; si, per contra, està asfaltat es considera via convencional de trànsit 

dèbil. 
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1 Introducció 

L’objecte del present Annex és definir les obres que s’han de realitzar per a l’establiment de la 

senyalització (horitzontal, vertical) i l’abalisament de les obres corresponents al Projecte d’una 

via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre.  

Al document de Plànols es representen els elements projectats en aquest Annex referents a la 

senyalització horitzontal i vertical. 

A l’Estudi de Seguretat i Salut també s’inclouen els elements de senyalització, abalisament i 

defensa d’obra relacionats amb l’ESS, que també queden representats en els corresponents 

plànols de l’estudi. 

1.1 Necessitats de senyalització a les vies ciclistes 

La senyalització d’una via ciclista i del seu entorn ha de complir les funcionalitats següents: 

 Accedir a l’itinerari ciclista de l’entorn més proper i, especialment, des dels punts 

preferents (estacions de ferrocarril i autobusos, centres educatius, etc.). 

 Guiar confortablement al llarg de l’itinerari sense haver d’aturar-se a cada intersecció 

per mirar el plànol. 

 Circular amb seguretat en tot l’itinerari amb senyalització específica de prioritats, 

especialment si el trànsit és compartit amb vehicles a motor. 

 Trobar els serveis accessibles des de l’itinerari (hotels, restaurants, aparcaments, 

transport públic, etc.). 

 Descobrir el paisatge i els l llocs turístics propers a l’itinerari ciclista i rebre informació 

complementària sobre l’indret pel qual està passant. 

Els llocs a senyalitzar seran aquells que interessin les persones usuàries de bicicletes, de 

manera jerarquitzada segons la seva importància i/o necessitat: 

 Poblacions (segons el nombre d’habitants). 

 Llocs turístics. 

 Nodes d’accés al transport públic. 

 Equipaments escolars, sanitaris, esportius i de lleure. 

 Equipaments comercials. 

 Zones d’aparcament. 

 Punts de subministrament d’aigua i lavabos. 

 Establiments relacionats amb l’hoteleria i la restauració,  etc.. 

En el projecte d’una via ciclista caldrà definir aquests aspectes, no solament a la mateixa via 

ciclista, sinó també al seu entorn. Els principis bàsics de la senyalització serveixen aquí també. 

 Visibilitat: la col·locació dels senyals s’ha de fer al punt adequat, de manera que 

s’aconsegueixi la suficient visibilitat. 

 Llegibilitat: el nombre de destinacions ha de ser limitat per facilitar-ne la lectura. S’han 

de jerarquitzar i seleccionar les informacions. 

 Continuïtat: al llarg de tot l’itinerari des que una destinació apareix fins que s’arriba al 

destí. 
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 Uniformitat: la tipologia dels panells i d’altres elements ha de ser uniforme, d’iguals 

dimensions, colors, alçades... 

2 Normativa considerada 

Per a realitzar aquest Annex s’han seguit les indicacions referents a senyalització i abalisament 

de les següents normatives ciclistes: 

 Manual per al disseny de les vies ciclistes de Catalunya. 

 Manual de senyalització urbana per a la ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 

2004. 

 Dossier tècnic de seguretat viària. Elements reductors de velocitat, Servei Català del 

Trànsit de la Generalitat de Catalunya. 

També s’han consultat els següents documents:  

 “MARCAS VIALES”. Norma de Carreteras 8.2-IC del MOPU (1994). 

 “SEÑALIZACIÓN VERTICAL”. Norma 8.1-IC del Ministerio de Fomento (1999). 

  “SEÑALIZACIÓN DE OBRA” Instrucción 8.3-I.C. 

3 Senyalització 

3.1 Senyalització horitzontal. Marques vials 

Totes les marques vials definides són de color blanc i reflexives. La reflectància s’aconsegueix 

mitjançant la mescla en la pintura de microesferes reflectants, amb les proporcions i 

característiques indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte.  

Els diferents tipus de marques vials emprades es subdivideixen en els següents apartats: 

 Senyalització horitzontal per a bicicletes. 

 Marques vials longitudinals. 

 Marques vials transversals. 

 Fletxes i inscripcions. 

Val dir que aquestes senyals només seran d’aplicació allà on el ferm de la via ciclista sigui el 

paquet bituminós descrit a l’Annex de Ferms i paviments. En aquells trams en què, per 

proximitat al Parc Natural, s’ha optat per disposar de tot-ú no es posarà senyalització 

horitzontal. 

3.1.1 Marques vials específiques per a bicicletes 

Les marques viàries han de servir per delimitar els carrils per a bicicletes, separar fluxos 

oposats, identificar línies de detenció i altres regulacions suplementàries dels senyals verticals 

de circulació. 

La marca de via ciclista està representada pel símbol d’una bicicleta i fletxes direccionals amb 

les dimensions que es representen en la figura adjunta. 
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Les marques viàries seran, en general, de color blanc. Aquest color correspondrà a la 

referència B-118 de la norma UNE 48 103. 

 

Fig. 3.1   Marca viària de les vies ciclistes. 

El símbol ciclista s’haurà de dibuixar a l’inici de la via ciclista i a intervals regulars (cada 250 

metres). En el cas de camins verds i vies segregades, els intervals es poden augmentar, ja que 

el seu efecte és només recordar que ens trobem en una via per a bicicletes. 

Per a la resta de les marques viàries de separació del carril bici sobre calçada de la resta del 

trànsit rodat i de les marques de pas per a ciclistes, s’atendrà a les prescripcions establertes en 

la norma 8.3.IC de senyalització horitzontal. Es procedeix a explicar les mateixes. 

3.1.2 Delimitació i separació de carrils 

S’empra la normativa de Barcelona. Aquesta, no obstant, es refereix  a circulació en àmbit 

urbà, per la qual cosa s’ha d’adaptar lleugerament al cas de la senyalització necessària per a 

vies interurbanes. 

Per separar els carrils s’adapta lleugerament la marca longitudinal D-52a: 

 

Fig. 3.2   Marca vial longitudinal D-52a de delimitació de carril de doble sentit. 

L’adaptació respon al fet que no hi ha cap carril adjacent a la via ciclista, podent suprimir la línia 

exterior de 0,30 m i havent de posar una altra delimitació contínua de 0,10 m a 0,15 m del 

marge de la calçada. L’ample útil del carril per cada sentit de circulació resulta de 1,20 m, espai 

catalogat de confortable al Manual. 

3.1.2.1 Delimitació de la via en interseccions 

Quan la via ciclista creua una carretera s’adopta una senyalització especial que posi més 

èmfasi en el caràcter especial del tram.  

Així, per delimitar el carril s’usa el senyal E-5a de la normativa barcelonina: 



Fig. 3.3   Delimitació de la via ciclista en interseccions. 

 

3
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S’adapta el senyal a la major amplada de la via de Projecte (3 m). 

3.1.3 Línies de detenció i inscripcions 

En una intersecció en què la bicicleta hagi d’aturar-se s’ha d’assenyalar amb la corresponent 

línia de detenció contínua transversal (E-1) i la inscripció pertinent (E-73b): 

 

Fig. 3.4   Línia contínua transversal per a la via ciclista en 
senyal de STOP. 

 

Fig. 3.5   Inscripció de STOP per a vies ciclistes. 

No obstant, no es preveu la inscripció de STOP ja que es disposa d’un senyal vertical per a 

aquest efecte. 

Quan s’hagi de marcar la obligatorietat de cedir el pas es disposa igualment d’una línia 

transversal discontínua (E-2) i d’una inscripció pertinent (E-74c): 

 

Fig. 3.6   Línia discontínua transversal per a la via 
ciclista en senyal de CEDIU EL PAS. 

 

Fig. 3.7   Inscripció de CEDIU EL PAS per a vies ciclistes. 

De nou no es preveu implantar inscripcions de CEDIR EL PAS sinó un senyal vertical. 

3.2 Senyalització vertical 

3.2.1 Senyalització vertical específica per a bicicletes 

Pel que fa als elements de senyalització vertical, la via ciclista farà servir el senyal S-33, a l’inici 

i al final i després de cada intersecció. 

 

Fig. 3.8   Senyal S-33 de via ciclista. 
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La dimensió dels senyals reglamentaris situats sobre vies ciclistes segregades del trànsit a 

motor s’ajustaran als 400 mm pel que fa a la dimensió vertical del senyal. L’alçada de 

col·locació de la base del senyal serà de 220 cm respecte de la rasant.  

 

Fig. 3.9   Dimensions dels senyals verticals. 

Si s’escau, es disposaran els següents senyals verticals per bicicletes a les interseccions: 

 

Fig. 3.10   Senyal de cedir el pas en interseccions amb 
vies convencionals amb trànsit intens. 

 

Fig. 3.11   Senyal de detenció obligatòria en 
interseccions amb vies convencionals. 

 

Fig. 3.12   Senyal d’intersecció amb prioritat en una intersecció amb un camí rural no prioritari. 

3.2.1.1 Senyalització de serveis 

A 1 km de distància de l’àrea de descans de l’observatori de la bassa de les Olles es disposarà 

una indicació per anunciar els ciclistes de la seva existència: 

 

Fig. 3.13   Senyalització d’àrea de descans. 
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3.2.1.2 Plafons d’orientació 

La col·locació dels senyals serà l’adient perquè ciclistes i vianants puguin llegir les indicacions, 

pensar què els interessa i prendre les accions oportunes. 

 

Fig. 3.14   Col·locació dels plafons d’orientació. 

En les àrees de descans i en el creuament amb camins i carreteres rellevants es col·locaran 

plafons orientadors per a guiar el ciclista en el seu itinerari.  

 

Fig. 3.15   Exemple de plafons d’orientació a les vies ciclistes. Noti’s que és un exemple pres del Manual. 

Les característiques dels plafons indicatius s’expliquen al Plec de Prescripcions Tècniques. Es 

faran servir subjeccions d’alumini.  

Els plafons es fabricaran amb plaques d’alumini rigidifcades per mitjà d’un perfil extrudit que les 

fixa donant la volta a tot el rètol, amb guies extrudides fixades a la placa per la cara posterior i 

que serveixen per subjectar-les al tub vertical per mitjà de brides. 

 

Fig. 3.16   Perfil extrudit al voltant del rètol. 

3.2.1.3 Senyalització d’informació d’itineraris 

A les àrees de descans i altres indrets d’interès al voltant d’una via ciclista, s’instal·laran plafons 

d’informació sobre les rutes ciclistes, els serveis, els llocs d’interès, etc., per tal d’ajudar amb la 

informació gràfica a mantenir informades les persones usuàries dels itineraris per a vianants i 

ciclistes i de les diferents activitats al seu entorn.  

Aquests plafons es col·locaran sobre estructures de fusta i es protegiran de la pluja i el sol per 

tal d’allargar la seva vida útil. 
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Fig. 3.17   Col·locació dels plafons d’orientació. 

Es col·locarà aquest plafó als observatoris i en les proximitats de la bassa de les Olles. 

3.2.2 Senyalització vertical per a vehicles 

La senyalització vertical que es col·locarà s’ha projectat d’acord amb les normes vigents, la 

Instrucció de Carreteres 8.1-I.C. de Señalización Vertical i l’esborrany del Manual per a la 

Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya. 

Segons la via que intersequi el carril ciclista es disposaran els següents senyals verticals pels 

vehicles: 

 R2 : Detenció en interseccions en camins rurals no prioritaris. 

 

Fig. 3.18   Senyal de detenció obligatòria en interseccions en camins rurals no prioritaris. 

 R-102 : Prohibició d’entrada a les vies ciclistes als vehicles motoritzats. 

 

Fig. 3.19   Senyal de prohibició d’entrada a la via ciclista a vehicles motoritzats en interseccions. 

 R-301 : Limitació a 40 km/h als vehicles motoritzats en les immediacions d’un 

creuament amb via ciclista. 

 

Fig. 3.20   Limitació de velocitat pels vehicles motoritzats a les proximitats amb una via ciclista. 

No serà escaient fer més limitacions de velocitat a les carreteres que creuen la via ciclista per la 

seva velocitat genèrica original (70 km/h com a màxim). 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex IX. Senyalització, abalisament i defensa 11 

 

Degut al condicionament de dos trams al pas exclusiu de bicicletes i les servitud de pas que 

comporta, s’han de disposar uns senyals addicionals que restringeixin el pas i el sentit de 

circulació: 

 C-5l : Permís d’accés a la via ciclista a vehicles autoritzats per la servitud de pas.  

 

Fig. 3.21   Senyal per marcar la servitud de pas en casos concrets. 

A les vies convencionals també se senyalitzaran les vies ciclistes properes amb els plafons 

corresponents. 

 

Fig. 3.22   Plafons sobre vies convencionals 

4 Abalisament 

Són aquells dispositius de diferents formes i mides, instal·lats de forma permanent a les 

barreres de seguretat, que tenen la funció de reforçar la capacitat de guia òptica que 

proporcionen els elements de senyalització tradicionals, i que són capaços de ser impactats per 

un vehicle sense danyar significativament  a aquest. 

4.1 Sistemes de restricció d’accés a les vies ciclistes 

Per tal de protegir les vies ciclistes de la intrusió dels vehicles a motor, a banda de la 

senyalització pròpia, caldrà col·locar elements que impedeixin l’accés dels vehicles no 

autoritzats a la circulació sobre la via ciclista. 

Aquests elements, però, han de tenir característiques especials. Necessiten una certa flexibilitat 

per a garantir el pas de determinats vehicles (manteniment, emergències,...) en determinades 

situacions. 

Per tant, es desaconsellen sistemes rígids de prohibició d’accés i es recomana que els 

dispositius comptin amb elements movibles per tal de fer possible el pas d’aquests vehicles. 

En aquest Projecte s’ha optat per disposar aquests sistemes allà on s’ha cregut especialment 

important per restringir el pas a vehicles. En aquest sentit, quan la via ciclista creua una 

carretera i agafa un traçat paral·lel a una altra carretera no serà necessari posar un element de 

restricció de pas perquè el vehicle sabrà l’espai que li correspon. En canvi, aquelles vies que es 

vulguin destinar exclusivament a bicicletes sí que necessitaran elements dissuasoris. 
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Els elements conformats per xicanes consten de dues barreres separades que pivoten sobre el 

seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment. Les barreres han de permetre el 

pas de les cadires de rodes, els ciclistes amb remolc o els tàndems. 

 

Fig. 4.1   Esquema de la xicana per a restricció d’accés a la via ciclista i imatge d’exemple de la seva implantació. 

En algun altre punt del traçat també s’ha optat per posar una barrera abatible. Es tracta 

d’aquells casos en què un camí o carretera acabava a l’arribar al carril bici i s’eixamplava a 

l’arribar al creuament. La barrera és un sistema que pot ser basculant o abatible i que ocupa 

completament la via deixant un pas lateral als ciclistes. Ha de disposar d’un sistema que 

permeti elevar la barrera per a facilitar el pas dels vehicles autoritzats. 

 

Fig. 4.2   Esquema de la barrera per a restricció d’accés a la via ciclista i imatge d’exemple de la seva implantació. 

També s’ha pensat en la disposició de pilones en determinats punts i trams de la via per evitar 

que el cotxe pugui envair l’espai pels ciclistes. En alguns punts pot ser pertinent posar un 

obstacle per impedir que el vehicle motoritzat trepitgi el carril bici però deixant creuar el vianant 

(cas de la zona de lo Goleró). La separació entre pals no hauria de superar els 2 m. 

S’ha d’estudiar la ubicació d’aquests elements per tal que siguin el més eficients possibles. 

Així, potser resulta més útil tancar la circulació d’un camí que acabi a la via ciclista que no pas 

fer-ho just quan aquest hi arriba (dificultant la maniobra de gir i canvi de sentit). 

4.2 Sistemes de contenció 

Les barreres de seguretat són elements que serveixen per a la protecció de l’entorn de la via 

ciclista, i també dispositius que protegeixen les persones que circulen amb bicicletes de les 

caigudes.  

Per tant, no se n’aconsella un ús indiscriminat, sinó més aviat en aquells casos en els quals la 

caiguda pot tenir conseqüències greus (barrancs, canals,...), o quan l’element cultural o 

paisatgístic a protegir ho aconselli. 
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Les barreres seran de fusta tractada en camins verds i pistes bici, per tal d’afavorir la integració 

amb el paisatge. 

 

Fig. 4.3   Exemples de barreres de contenció de fusta en vies ciclistes. 

4.3 Elements reductors de velocitat: bandes reductores 

Als trams de la via compresos entre les estacions del desguàs d’Estisora i d’Illa de Mar, i entre 

la mateixa estació d’Illa de Mar i el camí homònim, la bicicleta comparteix traçat amb el trànsit 

de veïns, de treballadors i dels escassos vehicles agrícoles (segons el cas) que puguin passar-

hi diàriament. 

Per dotar de major seguretat els ciclistes s’ha pensat en la possibilitat de disposar, en aquests 

trams, d’elements reductors de velocitat. Si bé aquests dispositius resultarien incòmodes per 

als ciclistes també és cert que serien un element de tranquil·litat i seguretat. 

No obstant això, no s’ha cregut oportú posar aquestes bandes reductores per les molèsties als 

ciclistes i perquè tant la naturalesa (vehicles agrícoles, de veïns, de treballadors i de serveis) 

com el volum del trànsit esperat (poc important) no fa pensar que sigui tan necessària aquesta 

mesura. 

5 Senyalització provisional d’obres 

Tal i com es comenta a l’Annex d’Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra, la fase de 

treballs previs contempla l’abalisament provisional d’obres. 

Aquell Annex pretén proporcionar una idea bàsica de la possible senyalització i l’abalisament 

de les obres. En tot cas, aquesta proposta es desenvoluparà o completarà prèviament a 

l’execució de les obres, quedant subjecta a l’aprovació o modificació per part de la Direcció 

Facultativa de les mateixes. 

La senyalització provisional d’obres ha de romandre fins la finalització de les mateixes. 
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1 Introducció 

Aquest annex té com a objecte descriure els diferents ferms i paviments adoptats en el 

Projecte. Per a l’elecció de la tipologia dels paviments i dels ferms s’han tingut en compte 

criteris de seguretat, funcionals i ambientals. 

Així, es poden definir les següents premisses: 

 El paviment/ferm haurà de ser segur pels usuaris de la via ciclista i tindrà una doble 

funció senyalitzadora (diferenciant encreuament de camins, passos estrets, etc.). 

 El paviment/ferm serà funcional, minimitzant els treballs de neteja i de conservació. 

 El paviment/ferm s’integrarà en l’entorn i, sempre que sigui possible, s’utilitzaran 

materials reciclats o existents en una zona propera a la via ciclista. 

 L’elecció del paviment/ferm també ha de tenir en compte la integració visual, ja que pot 

provocar el rebuig o l’acceptació de la via ciclista en funció de l’agressió produïda sobre 

l’entorn visual, especialment en zones sensibles com ara els parcs naturals. 

2 Criteris bàsics pels ferms i paviments a les vis ciclistes 

S’han adoptat també d’altres criteris bàsics tenint en compte les directrius del Manual per al 

disseny de vies ciclistes. Per començar, l’elecció del tipus de ferm per a una via ciclista 

dependrà d’una sèrie de factors, com ara la tipologia de les persones usuàries, el nivell 

d’utilització de la via, la integració visual, la seguretat, el manteniment, etc., de manera que la 

via ciclista haurà de tenir un paviment adequat a la demanda i als requeriments específics de 

cada zona. 

2.1 Esplanades 

Les esplanades es dimensionaran en funció dels tipus de vehicles i de la seva freqüència de 

pas. No es pot establir una regla general, sinó que la capacitat portant del terreny caldrà 

mesurar-la in situ per a cada secció de la via. 

Tot i que les càrregues transmeses pels ciclistes es poden considerar menyspreables, sí que 

s’ha de tenir en compte la maquinària de construcció que s’utilitzi durant l’execució del ferm, els 

vehicles de manteniment i reparacions que puguin passar per efectuar aquestes obres i els 

vehicles agrícoles amb els quals en certs trams les bicicletes hauran de compartir la via. 

En general, l’esplanada estarà constituïda pel terreny natural regularitzat i compactat. El terreny 

natural, una vegada enretirada la terra vegetal, haurà de complir unes prescripcions mínimes; 

en cas contrari i si fos necessari es substituirà la capa existent per una altra de millor qualitat. 

Tant pel que fa la coronació dels terraplens com pel fons d’excavació en els desmunts és 

recomanable que el material estigui classificat, com a mínim, com a sòl adequat (segons la 

classificació PG-3) i amb un gruix de 50 cm. 

Els sòls tolerables es podran utilitzar en els nuclis i fonaments de terraplens, mentre que els 

sòls inadequats no s’utilitzaran en cap cas. 

Per tal de no encarir massa l’obra, sempre s’intentarà utilitzar els materials que surtin de la 

mateixa traça de la via ciclista. 
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2.2 Ferms i paviment 

Sobre l’esplanada, degudament anivellada i compactada, s’estendran les diferents capes del 

ferm i del paviment. 

El grau de qualitat del paviment ha d’estar en consonància amb el tipus de via dissenyada, la 

funció que hagi de desenvolupar, els usos previstos i la seva ubicació. 

La qualitat de les vies ciclistes depèn molt de l’estat de la superfície, que ha de garantir una 

circulació còmoda i segura: 

 El paviment ha de tenir una bona adherència, sobretot quan la superfície estigui molla. 

 Les tapes dels pous de registre i altres irregularitats han d’estar anivellades amb la 

superfície de la via. 

 Les juntes en paviments rígids han d’estar en bones condicions. 

 Els encarregats del manteniment s’hauran d’ocupar de retirar la sorra, la terra, la 

brutícia i altres elements que puguin causar accidents. 

 L’orientació de les reixes de drenatge ha de ser perpendicular al sentit de la circulació. 

A més, la separació entre les reixes ha de ser la mínima possible per tal d’evitar els 

accidents de les persones usuàries de bicicletes. 

A continuació es descriuen els tipus de paviments més adequats per a les vies ciclistes. Els 

materials a emprar en l’execució d’aquests paviments, així com la seva execució, hauran de 

complir les prescripcions establertes en el PG-3. 

2.2.1 Paviments bituminosos 

La capa de trànsit consisteix en una mescla bituminosa en calent col·locada sobre una capa de 

material granular. El gruix de les capes pot variar en funció del tipus i el volum de trànsit previst 

i de la qualitat de l’esplanada. És recomanable utilitzar mescles bituminoses de color amb 

addició d’òxid de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes). 

 

Fig. 2.1   Paviment bituminós. 

 Avantatges 

o La superfície és dura i flexible, amb bona adherència i permet tots els usos 

possibles. 

o Els preus no són elevats, encara que els productes de color poden arribar a 

costar el doble que les mescles asfàltiques clàssiques. 
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o En el cas de mescles de color, la component estètica i visual pot ser 

interessant. 

 Inconvenients 

o És un producte derivat del petroli que pot afavorir la intrusió de les arrels dels 

arbres propers. 

o Les variacions climàtiques i de temperatura poden produir fissures a la 

superfície. 

o La seva composició química pot agredir ambientalment l’entorn per la infiltració 

de productes carbonats en el perímetre del paviment. 

2.2.2 Paviments de formigó 

La capa de trànsit consisteix en una llosa de formigó en massa (o amb plaques prefabricades), 

estesa sobre l’esplanada o sobre una capa de material granular. El gruix de la llosa pot variar 

en funció de la qualitat de l’esplanada i de si es col·loca o no una capa de material granular 

intermèdia. És recomanable disposar de juntes de retracció transversal cada 5 m. 

 

Fig. 2.2   Paviment de formigó. 

 Avantatges 

o La superfície presenta resistències al trànsit i al lliscament molt adequades. 

o Facilitat d’execució, no necessita de maquinària complicada. 

o El cost de manteniment del ferm és molt inferior al del paviment bituminós. 

o Durabilitat en el temps, poc envelliment dels materials. 

o Per la seva rigidesa, limita la intrusió de les arrels dels arbres propers. 

 Inconvenients 

o Les juntes de retracció disminueixen el nivell de confort. 

o Els preus d’execució són més elevats que els dels altres tipus de paviments. 

o Amb les variacions climàtiques es poden produir fissures. 

o Els moviments del terreny natural poden provocar trencaments de la llosa. 

2.2.3 Paviments amb tractament superficial 

Sobre la superfície d’una capa de tot-ú artificial s’aplica un lligant bituminós, seguit de l’extensió 

i piconatge d’una capa de graveta. El gruix del conjunt pot variar en funció del tipus i volum de 

trànsit previst i de la qualitat de l’esplanada. És recomanable utilitzar lligants bituminosos de 

color amb addició d’òxid de ferro (mescles vermelles) o de crom (mescles verdes). 
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Fig. 2.3   Paviment amb tractament superficial. 

 Avantatges 

o Baix cost i millora de la durabilitat de la capa de tot-ú. 

o Amb un doble tractament superficial, pot arribar a presentar resultats similars 

als del paviment bituminós. 

o L’efecte visual en el cas de mescles de color. 

 Inconvenients 

o La durabilitat en el temps és molt limitada. 

o És un producte derivat del petroli que pot afavorir la intrusió de les arrels dels 

arbres propers. 

o Genera vibracions desagradables. No són paviments aptes per a persones 

amb mobilitat reduïda i per a patinadors. 

o La seva composició química pot agredir ambientalment l’entorn per la infiltració 

de productes carbonats. 

2.2.4 Paviments de sòl-ciment 

La capa de trànsit consisteix en estendre una capa, tot-ú artificial o sauló, estabilitzada amb un 

lligant hidràulic, en una proporció variable (de 3 a 6 %). El gruix de la capa de material granular 

pot variar en funció de la qualitat de l’esplanada. El grau de compactació de la capa de material 

granular serà de, al menys, un 98 % del Proctor Modificat. 

 

Fig. 2.4   Paviment de sòl-ciment. 

 Avantatges 

o La superfície ofereix una gran flexibilitat i és completament natural. 

o Bona integració visual i poc impacte ambiental. 

o Paviment molt econòmic. 
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 Inconvenients 

o Possibles erosions per l’acció de l’aigua. 

o Necessita d’un manteniment intens. Poca durabilitat. 

o Qualitat de superfície no apta per a persones de mobilitat reduïda, patinadors i 

bicicleta esportiva. 

3 Solució adoptada 

3.1 Esplanada de la zona de Projecte 

En el context de l’estudi geotècnic s’han consultat uns estudis d’assaigs per tal de caracteritzar 

l’esplanada. Aquests assaigs han estat, bàsicament, calicates per la presa de mostres i 

posterior identificació del material al laboratori.  

Així per a preparar el terreny per a la realització de terraplens, en primer lloc, caldrà retirar 

totalment les acumulacions de sòls inadequats, tal com la capa de terra vegetal (aquesta s’ha 

estimat en un gruix de 0,30 m) i/o terreny remogut superficialment, així com possibles 

acumulacions de material d’aportament extern i/o reblerts antròpics. 

L'esplanada és la superfície sobre la qual es construirà el ferm. Com a tal, hi té una influència 

mecànica directe i per tant, s'ha de vigilar que es comporti de manera que no afecti 

negativament al ferm. Depèn sobretot de les càrregues de trànsit i de la rigidesa o flexibilitat 

que li vulguem donar al ferm. 

En funció de les dades obtingudes, i amb criteris d’homogeneïtat de la solució, s’adopten 

categories d’esplanada corresponent al 95% del Proctor Modificat, podent considerar que a la 

zona d’estudi es presenten sòls adequats. L’obtenció de la qualificació del sòl s’ha realitzat 

segons les especificacions del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3.  

La categoria de l’esplanada en el present Projecte és una E1. Consultant la Taula de la 

Normativa de Secció de ferms (6.1-I.C.), s’obté la formació de l’esplanada: 

 

Fig. 3.1   Formació d’esplanades segons la norma 6.1-I.C.. 
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Per a disposar d’aquest tipus d’esplanada i tenint en compte el tipus de sòls que té a la zona, 

només s’haurà d’assegurar que hi ha una capa de mínim 1 m de sòl seleccionat. L’Annex 

geològic ho confirma, sempre que s’hagi retirat prèviament la capa de terra vegetal, estimada 

en un gruix de 20 cm, i les possibles acumulacions de sòls inadequats que es puguis presentar. 

3.2 Seccions de ferms 

Es disposaran diferents tipus de ferms al llarg de la via ciclista per adaptar-se a les necessitats i 

a les exigències de cada tram. 

3.2.1 Zona F1 

Aquesta zona és la que transcorre des de l’inici de la via ciclista a la bassa de les Olles fins 

l’estació del port de l’Illa de Mar. La seva particularitat es troba en el fet de formar part del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre, motiu pel qual rebrà un tractament especial: 

 

Fig. 3.2   Zona F1 per les seccions de ferms. 

L’opció predominantment escollida del paviment bituminós no és aconsellable en aquest cas 

per la proximitat del Parc Natural. Com s’ha comentat, els paviments bituminosos poden agredir 

l’ambient per infiltració i no és aconsellable en zones d’especial protecció. 

Per aquest motiu es resol aplicar una secció composada per un paquet de 20 cm de tot-ú 

sobre l’esplanada ja explicada. Es tracta d’una solució ja aplicada en força camins de la zona i 

al llarg dels camins per vehicles ja existents i per on transcorre part de la via del Projecte.  

S’ha dividit aquest primer tram de tot-ú en dos subtrams diferents: 

 PK 0+000 – 1+950 : En aquest tram es tracen nous camins paral·lels al ja existent 

entre la bassa de les Olles i lo Goleró per a segregar totalment la bicicleta dels vehicles 

motoritzats que utilitzen aquests camins de terra per visitar la zona. Es veu convenient 

mencionar un petit tram: 

o PK 1+300 – 1+950 : És el tram que va de la gola de la Bassa Roja a lo Goleró. 

Es condiciona un camí ja existent però que es troba en estat d’abandonament i 

s’hauria de reposar. 

 PK 1+950 – 3+990 : Es condiciona el camí ja existent de tot-ú entre lo Goleró i el port 

de l’estació de l’Illa de Mar. El ferm existent és la capa de tot-ú proposat per al tram 

PK 1+300

PK 1+950

F1

PK 0+000

PK 3+990

PK 6+120

PK 9+780

PK 4+095
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anterior, motiu pel qual s’ha trobat adient continuar el paquet en direcció a la bassa de 

les Olles. 

La secció d’aquest tram estarà constituïda per: 

 Reg amb graveta bicapa. 

 20 cm de tot-u artificial. 

 

Fig. 3.3   Secció disposada al tram F1 de la via ciclista. 

Passat aquest tram hi ha uns 100 m de la via que transcorren per l’estació de l’Illa de Mar i que 

no es considera adient fer cap adaptació. 

3.2.2 Zona F2 

En aquesta zona la via ciclista s’allunya del Parc Natural. Es tracta d’una llarga recta de 2,025 

km que condueix fins el camí de l’Illa de Mar: 

 

Fig. 3.4   Zona F2 per les seccions de ferms. 

En aquest segon tram es comparteix el traçat de la via ciclista amb els molt puntuals vehicles 

de manteniment i els pocs veïns de la zona (inclosos els que hagin d’accedir a les parcel·les 

d’arròs). S’ha de dissenyar un paquet de ferms que pugui suportar aquest trànsit ocasional 

sense malmetre en accés la via ciclista. 

F2

PK 0+000

PK 3+990

PK 6+120

PK 9+780

PK 4+095
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No obstant això, després d’efectuar l’estudi de trànsit (veure Annex corresponent) es determina 

una categoria de trànsit pesant de T42 (menys de 25 pesants per dia) i amb la Taula 2.2 de la 

instrucció es comprova que el ferm a disposar pot ser molt similar al del tram F3: 

 

Fig. 3.5   Seccions de ferm segons trànsit pesant (feble) i esplanada. 

Com es pot veure per a la zona T3, en els paviments bituminosos es pot disposar el mateix 

paquet de ferms, tot i que el màxim de la capa de tot-ú artificial s’estableix en els 30 cm. En 

aquesta ocasió, però, i per les sol·licitacions molt puntuals que pot tenir, en disposa una capa 

una mica major, de 35 cm de tot-ú artificial, la qual cosa està, en tot cas, del cantó de la 

seguretat. 

 3 cm capa de trànsit amb mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c (additiu d’òxid de crom 

per donar-li un acabat de color verd). 

 Reg d’adherència ECR-2d-m. 

 5 cm capa mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S (apte pel trànsit pesant que es pot 

tenir). 

 Reg d’imprimació tipus ECI. 

 35 cm tot-ú. 

 

Fig. 3.6   Secció de ferms a disposar en el tram F2 de Projecte. 
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3.2.3 Zona F3 

Aquest tram és el darrer dels estudiats i va del camí de l’Illa de Mar al punt final del recorregut, 

a l’arribada a Deltebre: 

 

Fig. 3.7   Zona F3 per les seccions de ferms. 

Aquest tram es caracteritza per estar totalment segregada la bicicleta del trànsit motoritzat i 

lluny de la zona de Parc Natural. La via ja no es comparteix i es pot aplicar un ferm particular. 

Per dotar de major continuïtat a la secció escollida i per les qualitats que presenta s’escull el 

paquet de ferm dels paviment bituminosos. La superfície és dura i flexible permetent tots els 

usos, el preu no és massa elevat i amb la component del colorant pren un valor estètic i 

d’integració en els arrossars (color verd) que ho fa interessant (tot i l’augment en el preu). 

El ferm bituminós estarà format pel següent: 

 3 cm capa de trànsit amb mescla bituminosa BBTM 11B BM-3c (additiu d’òxid de crom 

per donar-li un acabat de color verd). 

 Reg d’adherència ECR-2d-m. 

 5 cm capa mescla bituminosa AC22 bin B60/70 S (apte pel trànsit pesant que es pot 

tenir). 

 Reg d’imprimació tipus ECI. 

 25 cm tot-ú (es rebaixa en 10 cm la capa de l’anterior secció). 

  

Fig. 3.8   Secció de ferm disposat als trams F2 i F3 de la via ciclista (pel tram F2, afegir 10 cm de tot-ú). 

F3

PK 0+000

PK 3+990

PK 6+120

PK 9+780

PK 

4+095
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1 Introducció 

La obertura de noves vies per a la via ciclista fa que el seu traçat creui una sèrie de canals de 

reg i de desguàs que no han de veure interromput el seu usual funcionament. Impera, per tant, 

la disposició d’un seguit d’obres de fàbrica per a reposar aquestes canalitzacions. 

La intenció duta a terme d’aprofitar al màxim possible camins ja existents per a fer passar la via 

cicloturista fa que en gran part del traçat es puguin aprofitar estructures ja existents. És el cas 

del tram T2, en què la via transcorre per camins ja fets i en els quals ja estan disposats els 

passos i les obres de fàbrica necessaris per a passar per sobre d’una canalització. 

El present Annex té per objecte la descripció i la justificació de les diferents obres de fàbrica 

que s’han hagut d’emprar per la via proposada. 

2 Resum de les obres de fàbrica proposades 

La següent Taula recull les diferents obres de fàbrica considerades en el present Projecte: 

Fig. 2.1   Resum d’obres de fàbrica disposades al traçat de Projecte. 

Referència PK Longitud (m) Amplada (m) 

OF-1 0+565 15 3 

OF-2 1+945 20 3 

OF-3 6+330 15 3 

OF-4 8+210 11 3 

OF-5 8+255 8 3 

 

S’han disposat estructures de fusta (passarel·les) seguint les recomanacions del Manual per al 

disseny de vies ciclistes de Catalunya. En aquest s’especifica que s’ha de mirar de reduir al 

mínim el nombre d’obres de fàbrica i fer servir la fusta o la pedra en els elements estructurals. 

Es tracta de posar aquestes estructures en aquells punts on el canal o desguàs de torn tingui 

una magnitud més considerable. 

L’estructura està formada per un tauler de fusta recolzat en el terreny per suports també de 

fusta amb una secció de 3 m d’amplada amb baranes de fusta per evitar caigudes. 

 

Fig. 2.1   Secció transversal tipus de les passarel·les proposades. 
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Fig. 2.2   Secció longitudinal de les passarel·les proposades. 

 

Fig. 2.3   Planta de les passarel·les proposades. 

Com es pot veure a la Figura següent, en un altre pas proper a la zona de Projecte s’aplica una 

tipologia similar (gairebé igual) a la adoptada: 

 

Fig. 2.4   Passarel·la de fusta propera a un pont de carretera en una zona d’observació al Delta de l’Ebre (zona de 

l’Encanyissada). 

 



 

 

 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

DOCUMENT I · MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX XII · MOVIMENTS DE TERRES 
 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XII. Moviment de terres 3 

 

Annex XII. Moviment de terres 

 

Índex 

1 Introducció .............................................................................................. 4 

2 Resultats d’amidaments del moviment de terres ................................ 4 

3 Préstecs i abocadors ............................................................................. 5 

3.1 Préstec ...................................................................................................................... 5 
3.1.1 Canteres ................................................................................................................ 5 
3.1.2 Subministrament de formigó ................................................................................. 6 
3.1.3 Plantes d’aglomerat ............................................................................................... 6 

3.2 Abocadors ................................................................................................................ 7 

Apèndix I · Càlcul analític ................................................................................ 9 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

4 Annex XII. Moviment de terres 

 

1 Introducció 

En aquest Annex es presenten els resultats corresponents al volum de terres que cal mobilitzar 

durant la realització d'aquest Projecte. Aquest càlcul és necessari per poder mesurar 

correctament els costos associats a l'obra, així com el seu impacte ambiental. 

En aquesta obra el balanç de terres és pràcticament tot en terraplenat degut a les 

característiques orogràfiques de la zona. Així doncs s'haurà d'anar a buscar, segur, terres de 

préstec. La part positiva és que no caldrà buscar un indret adequat per acopiar la terra sobrant 

ni cap abocador. 

Els valors presentats en aquest annex s'han obtingut a partir dels càlculs realitzats amb el 

programa de traçat d'obres lineals winH
®
. 

Els resultats que es presenten en aquest Annex com a resum i en els llistats proporcionats pel 

programa tenen en compte les característiques de cada secció del traçat dissenyat, 

interseccions i camins reposats. Aquest Annex parteix, per tant, dels resultats obtinguts en el 

disseny del traçat de la via, i en particular de les seccions transversals que se'n dedueixen i 

que, en el cas de l'eix principal, s'han representat en el plànol corresponent del document 

Plànols.  

D’altra banda, l'objectiu del present annex és també realitzar una anàlisi de les necessitats de 

terres per a les actuacions definides en el present Projecte i determinar els préstecs 

necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de les dades procedents de l'estudi 

geotècnic realitzat. 

2 Resultats d’amidaments del moviment de terres 

El traçat de la via objecte d’aquest Projecte discorre per un terreny d'orografia molt plana, de 

manera que la compensació de terres resulta pràcticament impossible. La posició de la rasant 

de la carretera transcorre durant tota la seva longitud en terraplenat, de manera que és inútil 

intentar compensar el balanç de terres, puix que aquest Projecte es guia per altres paràmetres. 

Tot i així, s'ha d'intentar no pujar massa la cota de la rasant perquè crearia una barrera física i 

visual en un terreny tan pla. 

A la Taula  2.1 s'exposen els amidaments de volum de terres dels diferents materials que cal 

utilitzar a l'obra, així com el volum total de desmunt a excavar, que com s’ha avançat és 

pràcticament inexistent. El valor del terraplè tampoc no és massa elevat per la reutilització de 

camins existents, en els quals les actuacions a fer són mínimes. 

Per al càlcul dels volums de terra vegetal s'ha considerat un gruix de 30 cm, tant a l’hora 

d’excavar com de revegetar. La formació de l’esplanada no necessita aportació de sòl adequat 

ni seleccionat. 

Taula 2.1   Moviment de terres generat al Projecte. 

Moviment de terres Amidament 

Esbrossada (m
2
) 39.440,2 

Desmunt (m
3
) 521,9 

Terraplè (m
3
) 8.014,8 

Terra vegetal a excavar (m
3
) 11.832,1 

Terra vegetal a estendre (m
3
) 11.851,6 
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Pel que fa els amidaments de ferms, es tenen les següents dades: 

Taula 2.2   Amidaments de les seccions de ferms. 

Capa ferm Amidament 

MB BBTM 11B BM-3c (t) 1.176,8 

MB AC22 bin B60/70 S (t)  1.961,3 

Reg d’imprimació (m
2
) 17.055,0 

Reg d’aherència (m
2
) 17.055,0 

Reg graveta bicapa (m
2
) 11.970,0 

Tot-ú artificial (m
3
) 7.265,3 

3 Préstecs i abocadors 

En aquest apartat s’ubiquen les plantes més properes de la zona del Delta de l'Ebre d'on es pot 

obtenir el material necessari per a l'execució del Projecte així com aquells abocadors on es pot 

dur tot aquell material que es considerés de rebuig. 

3.1 Préstec 

3.1.1 Canteres 

El terreny de desmunt, en general, es pot aprofitar per a les zones de terraplè, però si ens 

trobéssim una zona on el terreny està molt per sota de les especificacions que requereix una 

esplanada o necessitéssim elevar la plataforma de la carretera més de l'habitual per evitar que 

en zones baixes l'aigua afecti a l'esplanada, es podria anar a buscar a les canteres següents: 

 

Fig. 3.1   Canteres d’àrids més properes a la zona de Projecte. 

1. Canteras Simó, SA 

Carrer Agustina de Aragón 79,83 

43870 Amposta 

2. Cemex 

Crta. Mas de Barberans km 1 

43520 Roquetes, Galatxo 

2

1
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3.1.2 Subministrament de formigó 

Les plantes de formigó més properes a la zona de Projecte són: 

 

Fig. 3.2   Plantes de formigó més properes a la zona de Projecte. 

1. Kanars, SL 

Ctra. Tortosa a l’Aldea km 8 

43897 Tortosa 

2. Hormicemex 

Crta. N-340 km 1.078,8 

43870 Amposta 

3. Àrids el català, SA 

C. Pla de Solans 3 

43519 el Perelló 

3.1.3 Plantes d’aglomerat 

Les plantes d’aglomerat més properes a la zona de Projecte són: 

1. Ernesto Piqué e Hijos, SA 

C. Galceran Marquet 5 

43850 Cambrils 

2. Aficsa 

Crta. N-340 km 1.149,5 

43480 Vila-seca 

 

3

1

2
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Fig. 3.3   Plantes d’aglomerat més properes a la zona de Projecte. 

3.2 Abocadors 

Els materials sobrants de l’excavació i tots aquells que no compleixin les condicions 

necessàries per ser reutilitzats, seran transportats a un abocador controlat. Segons el sistema 

SIMA (Servei Interactiu de Mapes Ambientals) de geoinformació del Departament de medi 

Ambient i habitatge de la Generalitat de Catalunya, podem trobar els següents els gestors de 

residus de la construcció més propers a la zona d’estudi: 

 

Fig. 3.4   Ubicació dels residus de la construcció més propers a la zona d’estudi. 

1. Dipòsit controlat d’Amposta 

Pol. Ind. 59. Partida La Ferreta, parc.17-18 

43870 Amposta 

 

1
2

1

2
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2. Planta de reciclatge de Sant Carles de la Ràpita 

Pl. ind. 2. Camí del Sit parc. 64 

43540 Sant Carles de la Ràpita 
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i. Objectiu 

L'objectiu del present apèndix és presentar els resultats del moviment de terres obtinguts 

mitjançant el programa informàtic de traçat WinH. Aquestes dades han estat emprades en 

l'elaboració dels pressupostos per a l’obtenció dels imports recollits en els annexes 

corresponents. 

A continuació es poden trobar els llistats següents: 

 Dades dels Moviments de terres en càlcul volumètric. 

 Dades dels Moviments de terres en afectació superficial. 

Els valors es donen per trams entre obres de fàbrica, ja que en aquells punts on es disposava 

una estructura per superar una canalització no s’hi realitzava terraplè ni desmunt. 

ii. Moviment de terres en càlcul volumètric 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:1 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : Bici1 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

      0,0     0,0      0,0     0,0       2,2       0,0      1,2      0,0      0,0 

 

================================================================================ 

 

TOTALS        0,0      0,0     0,0    1034,5      24,8    666,0      0,0      0,0 

AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:2 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici2 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

    580,0     0,0      0,0     0,0       0,0       1,4      0,0      0,0      0,0 

 

================================================================================ 

 

TOTALS        2,7      0,0     0,0    1368,1     794,0    938,2      0,0      0,0 

AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:3 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici3 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

================================================================================ 

 

TOTALS      510,5      0,0     0,0    1811,8    4089,5   1130,1      0,0      0,0 

AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:4 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici4 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

================================================================================ 

 

TOTALS        1,4      0,0     0,0    1973,2     928,9   1377,2      0,0      0,0 

AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:5 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici5 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

================================================================================ 

 

TOTALS        0,0      0,0     0,0       0,0       0,0                0,0      0,0 

AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:6 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici6 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                           VOLUM (M3)                                   SOL       

      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT-- 

  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.  TERR     DESM.      TERR.   

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

================================================================================ 

 

TOTALS        7,3      0,0     0,0    1827,2     713,7   1189,8      0,0      0,0 

AL ORIGEN 

iii. Moviment de terres en càlcul superficial 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:1 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : Bici1 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

           0,0      0,0       0,0        1,1       0,0      4,1          4,1 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS       21,8       0,0      703,3      82,6   2220,0       2302,6 

      AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:2 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici2 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

         580,0      1,6       0,0        0,0       4,7      0,0          4,7 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS      763,1       0,0      904,9    2646,5   3124,4       5770,9 

      AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:3 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici3  

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS     2834,5       0,0     1320,5   13631,7   3722,3      17349,2 

      AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:4 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici4 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS      199,5       0,0     2227,3    3096,5   4590,7       7676,8 

      AL ORIGEN 

 

 

 

 

 

                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:5 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici5 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS        0,0       0,0        0,0       0,0      0,0          0,0 

      AL ORIGEN 
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                  AMIDAMENT DE TERRES      

 

                                                               FULL:6 

TITOL    : Bassa de les Olles-Deltebre 

SUBTITOL : bici6 

FITXER  *.MMM --->: e:\uni\pfc\winh\topo_whv7 

NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: topo_whV7 

 

     ----------------------------------------------------------------------  

                                    SUPERFICIES  (M2)   

                ----------- TALUSSOS ------------- ESBROSSADA ------ OCUPACIÓ 

       PK         DESM.T.  DESM.R.     TERR.     DESM.    TERR.       TOTAL  

     ----------------------------------------------------------------------  

 

 

============================================================================== 

 

      TOTALS      206,9       0,0     2013,8    2378,9   3966,1       6340,7 

      AL ORIGEN 
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1 Introducció 

En aquest Annex es descriuen i es valoren les afeccions dels serveis que resulten de l’execució 

del Projecte de la construcció de la via cicloturista. 

2 Treballs desenvolupats 

A l’hora de fer les obres per a la construcció de la via per a bicis del Projecte s’afecten una 

sèrie de serveis que han de ser restituïts. L’execució del traçat comportarà que s’hagi de 

desplaçar la ubicació dels serveis existents per a no produir influir negativament als veïns i a 

les poblacions del voltant als quals subministren. 

Per a dur a terme tal tasca s’ha fet un treball de camp per a reconèixer la ubicació dels serveis i 

comprovar que la topografia disponible fos correcta, puix que s’han trobat alguns errors en la 

mateixa. S’han fet, a més, consultes a les companyies subministradores dels serveis. 

3 Relacions de serveis afectats i d’entitats i/o empreses afectades 

Es detecten els següents serveis que en un principi podrien estar afectats, així com les entitats 

i els organismes que disposarien aquests serveis a la zona de Projecte: 

Taula 3.1   Relació de serveis afectats i d’empreses i entitats propietàries. 

Servei Companyia 

Electricitat Fecsa-Endesa 

Gas Fecsa-Endesa 

Aigua potable 
Consorci d’Aigües de Tarragona 

Sorea 

Xarxa de reg Comunitat de regants - Sindicat agrícola de l’Ebre 

Telefonia Telefónica 

 

D’aquesta relació de serveis i entitats presents a la zona, només s’ha detectat afecció a les 

línies elèctriques de Fecsa-Endesa. 

4 Reposició dels serveis afectats 

La relació dels serveis afectats i la seva valoració econòmica es disposa a continuació. Cal 

destacar que les afeccions han de ser solucionades abans de l’inici de les obres referents als 

treballs previs i moviment de terres del tram de carretera afectat, per evitar els possibles 

accidents de la maquinària durant els treballs de moviment de terres. 

Així, en cas d’afectar-se algun dels serveis durant l’execució de les obres, es procedirà al 

trasllat i/o reposició del mateix d’acord amb la companyia corresponent. 

El fet de mirar de traçar la via per camins ja existents rebaixa l’afectació als serveis ja 

disposats. Les noves traces, però, sí que poden comportar l’afecció a algun servei. 

Analitzades les disposicions dels serveis a la zona, i com s’ha comentat anteriorment, només 

s’afecta el servei elèctric. Les afeccions a canalitzacions d’aigua es reposen mitjançant les 
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obres de drenatge transversals descrites a l’Annex de Climatologia, hidrologia i drenatge, però 

no es consideren serveis afectats. 

Al document de Plànols es poden trobar els plànols corresponents a les afeccions aquí 

descrites. 

4.1 Afeccions a la xarxa elèctrica 

Al llarg del seu recorregut, la via ciclista creua línies elèctriques aèries que s’han de tenir en 

compte en aquest estudi. D’altra banda, els nous traçats afecten també torres elèctriques ja 

instal·lades i que s’han de moure i de rebuicar per restituir el servei habitual. 

Taula 4.1   Afectacions de la via ciclista a la xarxa elèctrica. 

Afectació Amidament 

Línia elèctrica aèria 1.138,6 m 

Torre elèctrica 13 u 

5 Valoració econòmica i resum de serveis afectats 

Les obres de reposició necessàries per la xarxa elèctrica tenen els costos unitaris que es 

mostren a la Taula següent: 

Taula 5.1   Costos unitaris aplicats per a la determinació de la valoració econòmica dels serveis afectats. 

Afectació Cost unitari 

Línia elèctrica aèria 75 €/m 

Torre elèctrica 750 €/u 

 

Aquests costos unitaris s’han determinat en base a d’altres Projectes consultats i que 

guardaven certa relació amb el present (carril bici, Delta de l’Ebre...). Això pel que fa la línia 

elèctrica aèria; el cost de la torre elèctrica s’ha fixat com a 10 vegades major a l’anterior. 

De l’afecció a la xarxa elèctrica s’obté: 

Taula 5.2   Resum de les afeccions a la línia elèctrica i pressupost. 

Afectació Afecció Pressupost (€) 

Línia elèctrica aèria 1.138,6 m 85.395,00 

Torre elèctrica 13 u 9.750,00 

Total - 95.145,00 

 

Com que només s’afecten els serveis de la xarxa elèctrica, es té un Pressupost total de Serveis 

afectats de 95.145,00 €. 

Aquests imports s’integren directament formant part del Pressupost per a Coneixement de 

l’Administració. 
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1 Introducció 

En motiu de la construcció de la via cicloturista entre la bassa de les Olles i Deltebre s’ha 

projectat l’habilitació de dos camins existents per al pas exclusiu de la bicicleta. Aquestes vies 

afectades donen actualment servei a la mobilitat motoritzada, però l’actual Projecte pretén 

tancar-les per a l’ús exclusiu dels ciclistes. 

La intenció a l’hora de tancar aquests camins a la circulació dels vehicles respon, bàsicament, 

a la voluntat de segregar el dos trànsit dotant de més seguretat els ciclistes. Amb aquests 

tancaments s’habiliten espais dedicats exclusivament a la bicicleta que aprofiten camins 

existents sense perjudicar en excés la mobilitat motoritzada prèvia (o, en tot cas, donant-li 

solucions). 

El present Annex té com a objectiu donar resposta a aquestes restriccions de pas i restituir la 

circulació per tal d’afectar el mínim possible als vehicles que realment necessitin aquestes 

pistes. 

El pas de vehicles amb finalitats turístiques o de pas es restringeix completament. 

1.1 Presentació dels trams afectats 

La restricció del pas en camins existents es realitza en dos trams consecutius que es tracten, 

però, de forma independent. Aquests trams són els que van de lo Goleró a l’estació d’Illa de 

Mar (PK 2+040 a 4+000) i de l’estació d’Illa de Mar al camí d’Illa de Mar (PK 4+100 a 6+100): 

 

Fig. 1.1   Tram T1 afectat pel tancament de camins al Projecte. 

 

Fig. 1.2   Tram T2 afectat pel 
tancament de camins del Projecte. 

2 Tram T1 

2.1 Descripció del tram i de la mobilitat afectada 

En primer lloc, el tram T1 és el que va de lo Goleró (PK ) fins l’estació d’Illa de Mar (PK 4+000). 

Al llarg del mateix s’observa que: 

Lo Goleró

(PK 2+040)

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+000)

T1

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+100)

Camí d’Illa de Mar

(PK 6+100)

T2



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XIV. Servituds de pas 5 

 

 Només un camí accedeix al tram T1 entre el seus punts inicial i final (PK 2+500). 

 No hi ha, des del camí que constitueix el tram T1, cap accés a cap parcel·la de conreu. 

L’accés a les mateixes es realitza des d’un camí paral·lel al que es pretén tancar i des 

de camins interiors, sempre des de l’altra banda del desguàs que ressegueix. 

 Al bell mig del tram (PK 3+250) s’ubica una estació, el nom de la qual, per 

desconeixença, s’adoptarà com el del desguàs que hi arriba: estació de l’Estisora. 

 

Fig. 2.1   Elements principals del tram T1. 

D’aquesta manera, es pot extreure que el tram T1 dóna servei a tres tipus de mobilitats: 

 Vehicles de treballadors, servei i manteniment de l’estació. 

 Vehicles de pas que van de lo Goleró a l’estació d’Illa de Mar i/o al camí de les Bombes 

(principal carretera d’accés a l’estació d’Illa de Mar), i viceversa. 

 Vehicles de turistes que visiten la zona. 

2.2 Solucions proposades per a la reposició de pas 

Per al tancament del tram T1 al pas exclusiu de les bicicletes s’ha de donar alternativa als 

vehicles que poguessin voler o necessitessin aquest camí per a la seva mobilitat. 

Ateses les observacions efectuades a l’Apartat anterior: 

 S’ha de donar pas als vehicles que han d’accedir a l’estació de l’Estisora. 

 S’ha de donar alternativa al pas entre lo Goleró i l’estació d’Illa de Mar. Aquesta 

solució serà també vàlida per als turistes que visitin la zona. 

En tot cas, i tot i les restriccions i reposicions que es puguin dur a terme, s’acompanyen les 

mesures empreses dels respectius i necessaris elements de limitació d’accés a la via ciclista i 

de senyalització tant per vehicles com per ciclistes. 

2.2.1 Pas a l’estació de l’Estisora 

S’ha de permetre el pas per la via ciclista a aquells vehicles que hagin d’accedir a l’estació, tal i 

com fan fins ara, i prohibir l’accés a la resta de vehicles. 

Lo Goleró

(PK 2+040)

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+000)

Únic camí d’accés al tram

(PK 2+500)

Estació del desguàs de l’Estisora

(PK 3+250)
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De cara a controlar millor la circulació d’aquests vehicles es restringeix el sentit de circulació 

dels mateixos, de tal manera que per accedir a la via ho hagin de fer des de l’estació d’Illa de 

Mar per sortir-ne només ho puguin fer a lo Goleró. 

D’aquesta manera els hipotètics vehicle que haguessin d’anar d’una estació a l’altra 

començarien la ruta a la d’Illa de Mar i la volta a fer seria menor. 

Per anar en l’altre sentit (lo Goleró – estació d’Illa de Mar) s’hauria d’aprofitar l’estructura viària 

existent. 

 

Fig. 2.2   Solució a les restriccions de circulació per la via ciclista de Projecte. Tram T1. 

S’han d’habilitar els senyals i els elements pertinents de restricció de pas i de circulació: 

 Xicanes. 

 Barreres abatibles. 

 Senyals R-102 de “Circulació prohibida per a vehicles motoritzats”, amb indicació C-5l 

d’excepció per a vehicles autoritzats. 

2.2.2 Alternativa a la circulació de pas 

Per restituir el pas a la mobilitat que esporàdicament pugui agafar el camí tallat per la via 

ciclista s’ofereix el mateix pas que pel sentit oposat al dissenyat pels vehicles autoritzats, és a 

dir, passar per la xarxa viària existent que comunica lo Goleró i l’estació d’Illa de Mar pels 

camins de les Bombes i d’Illa de Mar (Figura 2.3). 

Les vies emprades ja són actualment de doble sentit, per la qual cosa la infraestructura existent 

ja està adaptada. No es preveu un increment significatiu per l’acció empresa, de manera que 

no és de menester cap acció especial per aquest trànsit suplementari. 

Es recorda que aquest tram no dóna accés a cap parcel·la i que, per tant, no es preveu 

mobilitat afectada en aquest sentit. 

Lo Goleró

(PK 2+040)

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+000)

Estació del desguàs de l’Estisora

(PK 3+250)

Circulació per via ciclista

Pas alternatiu proposat
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Fig. 2.3   Solució a les restriccions de circulació per la via ciclista de Projecte. Tram T1. 

3 Tram T2 

3.1 Descripció del tram i de la mobilitat afectada 

Per aquest tram T2 s’ha decidit tancar a l’ús exclusiu de les bicicletes el camí que baixa per 

l’esquerra del desguàs de Florensa (sentit Deltebre) deixant intacte un de paral·lel que 

transcorre per l’altra banda de la citada canalització. 

En aquest tram T2 s’observen les següents incidències: 

 Al llarg del recorregut es troben tres masies (Masia 1 PK 4+110; Masia 2 PK 4+380: 

Masia 3 PK 5+575). Se’ls ha de donar accés. 

 El camí de la via ciclista serveis d’accés a un seguit de parcel·les del conreu de l’arròs. 

S’ha de permetre que els vehicles agrícoles puguin accedir-hi. S’han dividit en dues 

parts: Camps 1 (PK 4+100 – 4+380) i Camps 2 (PK 4+380 – 6+100). 

D’aquesta manera, es pot extreure que el tram T2 dóna servei a tres tipus de mobilitats: 

 Veïns que accedeixen a les seves masies. 

 Vehicles agrícoles que accedeixen a les parcel·les d’arròs. 

 Mobilitat de pas. 

Lo Goleró

(PK 2+040)

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+000)

Pas alternatiu proposat
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Fig. 3.1   Elements principals del tram T2. 

3.2 Solucions proposades per a la reposició de pas 

Per al tancament del tram T2 al pas exclusiu de les bicicletes s’ha de donar alternativa als 

vehicles que poguessin voler o necessitessin aquest camí per a la seva mobilitat. 

Ateses les observacions efectuades a l’Apartat anterior: 

 S’ha de donar pas als vehicles que han d’accedir a les seves masies i als camps. 

 S’ha de donar alternativa al pas entre l’estació i el camí d’Illa de Mar. 

En tot cas, i tot i les restriccions i reposicions que es puguin dur a terme, s’acompanyen les 

mesures empreses dels respectius i necessaris elements de limitació d’accés a la via ciclista, 

d’elements de restricció de velocitat (esquenes d’ase) i de senyalització tant per vehicles com 

per ciclistes. 

3.2.1 Pas a masies i camps 

Atesa l’existència d’un camí paral·lel a la via ciclista fins, aproximadament, el PK 4+740 s’ha 

dividit aquest estudi en dues part. 

3.2.1.1 Accés a les Masies 1 i 2 i els Camps 1 

L’accés a aquestes masies i a aquests camps és exclusivament pel camí destinat a les 

bicicletes. S’ha de permetre el pas, doncs, per aquestes instal·lacions als afectats.  

Estació d’Illa de Mar

(PK 4+100)

Camí d’Illa de Mar

(PK 6+100)

Masia 1

(PK 4+110)

Masia 2

(PK 4+380)

Masia 3

(PK 5+575)

Camps 1

(PK 4+100 – 4+740)
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Fig. 3.2   Accés a Masies 1 i 2 i a Camps 1. 

Per tal que la circulació de vehicles per la via ciclista sigui mínima, es permetrà el pas en 

ambdós sentits en aquests 640 m (PK 4+100 – 4+740). 

El pas d’aquests vehicles agrícoles ha fet que s’escollís un tipus de ferm més robust en aquest 

tram T2 per a suportar el seu pas. 

S’han d’habilitar els senyals i els elements pertinents de restricció de pas i de circulació: 

 Xicanes. 

 Senyals R-102 de “Circulació prohibida per a vehicles motoritzats”, amb indicació 

d’excepció per a vehicles autoritzats. 

3.2.1.2 Accés a la Masia 3 i els Camps 2 

La presència d’un camí paral·lel al adaptat pel pas de les bicicletes facilita les tasques en 

aquest segon tram. S’imposa que els vehicles agrícoles que vagin a les parcel·les i a la masia 

utilitzin aquest pas alternatiu deixant lliure per les bicicletes el tram entre els PK 4+740 i 6+100. 

 

Fig. 3.3   Accés a Masia 3 i Camps 2. 

 

Zoom Masia 1

Zoom Masia 2

Masia 1

(PK 4+110)

Masia 2

(PK 4+380)

Circulació permesa

Final de circulació permesa

Element de restricció d’accés

Masia 3

(PK 5+575)

Exclusiu bicicletes

Pas alternatiu a 

parcel·les i masia
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S’han d’habilitar els senyals i els elements pertinents de restricció de pas i de circulació: 

 Xicanes. 

 Senyals R-100 de “Circulació prohibida”. 

3.2.2 Alternativa a la circulació de pas 

Paral·lel a la via ciclista i de l’altra banda del desguàs de Florensa hi ha el camí de l’Estació 

d’Illa de Mar que connecta els mateixos punts que el tram tancat als ciclistes. 

 

Fig. 3.4   Camí de l’Estació d’Illa de Mar amb les Masies 3 i 2 a la banda de la via ciclista. 

Alternativament es podria prendre el camí de les Bombes com s’anunciava amb el tram T1. 
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1 Introducció 

L’objecte del present annex és definir les disposicions relatives a l’expropiació forçosa de 

terrenys provocades pel Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les 

Olles i Deltebre. 

Per a la determinació de la inversió total que suposa l’execució de les obres objecte del present 

Projecte, cal estimar el valor de l’expropiació dels terrenys ocupats per la via ciclista al Delta de 

l’Ebre.  

A partir de la informació recollida sobre el terreny afectat s’han efectuat els corresponents 

plànols d’expropiació que es poden consultar al corresponent document de Plànols. 

L’expedient d’expropiació forçosa que s’ha de tramitar per a l’ocupació dels terrenys que es 

veuran afectats per les obres, obliga a iniciar la recollida de dades, relació i inventari de béns i 

drets afectats, amb la finalitat d’obtenir un pla parcel·lari el més complet possible, que serveixi 

com a base per a tramitar l’esmentat expedient expropiador. 

2 Marc territorial afectat per les obres projectades 

Les obres contemplades en aquest Projecte es situen a les següents identitats territorials: 

Taula 2.1   Termes municipals i delimitacions territorials afectades per les obres. 

Terme municipal Comarca Província Vegueria 

L’Ampolla Baix Ebre Tarragona Terres de l’Ebre 

Deltebre Baix Ebre Tarragona Terres de l’Ebre 

 

Els terrenys afectats es poden comprovar a la documentació gràfica del projecte. 

3 Criteris adoptats 

S’exposen a  continuació els diferents criteris que s’han adoptat a l’hora de fer la valoració de 

les expropiacions. 

3.1 Línia d’expropiació 

El límit de la zona a expropiar es delimita a 1 metre mesurat horitzontalment i perpendicular a 

l’eix del tronc, des de la línia d’intersecció de l’obra amb el terreny natural (peu del talús). 

3.2 Descripció i tipus de terrenys afectats 

Els terrenys afectats són majorment de naturalesa rural, ja siguin no urbanitzables o espais 

inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). Pertanyen als termes municipals de Deltebre i 

de l’Ampolla (en la zona propera a la bassa de les Olles). 

A l’hora d’elaborar els estudis de les expropiacions s’ha considerat de domini públic l’amplada 

de la calçada dels camins existents que es condicionen, de forma que només s’expropia 

l’imprescindible pel vial de nova construcció. 
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D’altra banda, també s’ha procurat de no considerar com a terreny expropiable els camins i 

carreteres que creuen la via ciclista en tota la seva amplada. 

3.3 Ocupacions temporals 

A l’hora d’ubicar les instal·lacions provisionals per al personal que treballa a l’obra, el parc de 

maquinària, els dipòsits de materials, etc., s’han buscat espais amplis a la zona de Projecte i 

que fossin accessibles amb les infraestructures viàries existents. 

S’han disposat aquests espais a tres emplaçaments que marcaran el desenvolupament de les 

obres: 

 Afores de Deltebre, davant del cementiri municipal, al PK final de Projecte. 

 Desembocadura de lo Goleró. 

 Al costat de l’estació d’Illa de Mar. 

 

Fig. 3.1   Zona habilitada per es instal·lacions 
provisionals d’obra al PK final de 

Projecte (afores de Deltebre). 

 

Fig. 3.2   Zona habilitada per es instal·lacions provisionals 
d’obra l’estació d’Illa de Mar. 

 

Fig. 3.3   Zona habilitada per es instal·lacions provisionals d’obra a lo Goleró. 

En aquestes zones es farà una ocupació temporal de terrenys mentre durin els treballs de 

cnstrucció de la via ciclista. 
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4 Valoració de les expropiacions 

Per a l’estimació del possible cost de les expropiacions i ocupacions temporals dels terrenys 

afectats, s’ha procedit a la valoració dels mateixos considerant-ne l’ús actual d’aquests, la seva 

qualificació urbanística i el seu valor cadastral.  

D’aquesta manera, i amb l’objectiu d’obtenir un valor aproximat de tota l’ocupació, i de caràcter 

no vinculant, s’ha confeccionat una llista de preus i una quantificació de l’espai expropiat per 

torbar el valor total en aquest concepte: 

Taula 4.1   Cost estimatiu de les expropiacions a efectuar. 

Tipus de sòl Superfície (m
2
) Cost unitari (€/m

2
) Cost (€) 

Sòl no urbanitzable 30.139 2,00 60.278 

Espais inclosos al PEIN 20.480 0,75 15.360 

Total expropiacions 50.619 - 75.638 

 

La valoració de les ocupacions temporals s’ha fet considerant un 50 % del valor del tipus de 

terrenys al qual s’afecta: 

Taula 4.2   Cost estimatiu de les ocupacions temporals a efectuar. 

Tipus de sòl Superfície (m
2
) Cost unitari (€/m

2
) Cost (€) 

Sòl no urbanitzable 701 1,00 701 

Espais inclosos al PEIN 1.678 0,38 637,64 

Total expropiacions 2.379 - 1.338,64 

 

El Pressupost total estimat d’Expropiacions i ocupacions temporals és de 76.976,64 €. 
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1 Objectius 

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 per tal que la diferència entre 

l’estadi de durant les esmentades obres i el trànsit habitual d’aquestes carreteres sigui la 

mínima possible al llarg de les diferents fases d’execució pel present projecte. 

L’obra consisteix en la construcció d’una nova via ciclista entre la bassa de les Olles i Deltebre, 

a la banda esquerra del delta del riu Ebre. La solució proposada recorre camins ja existents en 

gran part del seu traçat, i en la resta transcorre paral·lela a camins asfaltats per segregar els 

dos tipus de trànsit. 

S’intenta evitar al màxim la interferència dels treballs d’obra en el trànsit de la zona, de manera 

que els camins existent no estiguin massa temps sense ser funcionals i que els talls als 

accessos a les finques provoquin el menor greuge possible als veïns. 

2 Condicionants 

En l’organització i el desenvolupament dels treballs de construcció de la via cicloturista s’han de 

tenir en compte dos aspectes que marquen l’activitat i la particularitat del Delta de l’Ebre: el 

cicle de l’arròs i la població faunística. 

El conreu de l’arròs, de gran importància al Delta, presenta el següent cicle: 

 Abril : els camps es sembren i s’inunden d’aigua. 

 Setembre : època de recollida de l’arròs. 

 Tardor : es deixen reposar els camps. 

 Hivern : els camps s’assequen. 

 Març : els camps es treballen i es preparen per a un nou cicle. 

Pel que fa la fauna, el Delta és un punt molt important pel que fa la migració de moltes aus. 

D’una banda, l’època en què es registra una major concentració d’aus és l’hivern, quan moltes 

espècies de latituds nòrdiques vénen al Delta a passar un hivern més temperat. D’altra banda, 

a l’estiu, moltes altres espècies es dirigeixen al Delta per passar-hi uns mesos amb 

temperatures no tan càlides com a l’Àfrica. Durant els mesos de tardor una important colònia 

migra per arribar abans al Delta i aprofitar l’abandonament dels camps. El cicle de l’arròs 

condiciona el rellotge biològic de certes espècies endarrerint, per exemple, la nidificació de les 

mateixes per fer coincidir el naixement de les cries amb l’època de maduració dels arrossars. 

3 Organització i desenvolupament de les obres 

En aquest Capítol es comenta la manera en què s’ha organitzat l’obra i el desenvolupament de 

les tasques a realitzar per la construcció de la via cicloturista. 

3.1 Fase 0 

Dins de les primeres tasques a realitzar s’han de dur a terme les reposicions dels serveis 

afectats que s’han previst al Projecte de tal manera que no interfereixin en els treballs i que no 

s’afectin més del previst. 
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En la primera fase s’instal·len les zones de casetes d’obra i les d’acopi de materials als espais 

definits als corresponents Plànols de Seguretat i Salut: 

 Davant del cementiri de Deltebre, fàcilment accessible per la T-340. 

 A lo Goleró, accessible pel camí d’Illa de Mar. 

 A l’estació d’Illa de Mar, accessible pel camí de les Bombes. 

En tots aquests punts s’han detectat espais amplis per a la ubicació d’aquestes zones. 

3.2 Fase 1 

Aquesta Fase 1 correspon a les tasques realitzades entre Deltebre i el camí d’Illa de Mar (PK 

9+780 a 6+120). El primer a realitzar és l’esbrossada del terreny. 

Les obres en aquest tram vénen condicionades pels calaixos de les obres de drenatge, 

nombrosos i que ocupen molts dies de programació (OD-6 a OD-16). D’aquesta manera, es 

comencen les obres de drenatge el més aviat possible (després de les feines prèvies). Convé 

avançar aquestes obres per aprofitar la menor activitat arrossera durant els mesos de 

tardor/hivern i la menor circulació d’aigua pels canals. 

L’excavació de la terra vegetal ha de començar després de l’esbrossada, i acte seguit es poden 

dur a terme les obres de drenatge dels tubs de formigó. 

El desmunt de la zona comença quan acaba la retirada de terra vegetal dels tres altres trams, 

mentre que pel terraplenat s’ha d’estar a l’espera de finalitzar els calaixos i marcs. 

El terraplenat ha d’acabar forçosament després de la col·locació de les obres de drenatge. Una 

vegada acabades les tasques de terraplenat es pocedeix a la col·locació de les obres de 

fàbrica (passarel·les OF-3, OF-4 i OF-5). 

Les circumstàncies d’avançament relatives a les obres de drenatge fa que aquestes obres 

acabin després de les altres fases següents. 

3.3 Fase 2 

Aquesta Fase 2 segueix els mateixos passos que l’anterior, però es desenvolupa entre els PK 

0+000 i 3+250 (estacions de la bassa de les Olles i d’Estisora). S’escull aquest punt, l’estació 

del desguàs d’Estisora, per no perjudicar els vehicles que hi hagin d’arribar. Així, es prepara el 

tram entre lo Goleró i l’estació d’Illa de Mar en dos trams, de tal manera que en aquesta fase 2 

els vehicles puguin accedir a l’estació de l’Estisora des de la d’Illa de Mar. 

Les tasques a desenvolupar són les mateixes que en el cas anterior, i es desenvolupen 

després d’aquelles. 

No obstant, havent fet el desmunt pertinent i les obres de drenatge (OD-1 a OD-6) d’aquest 

tram es pot començar a terraplenar i a realitzar les passarel·les (obres de fàbrica OF-1 i OF-2) 

d’aquesta fase abans que en el tram anterior.  

S’ha preferit avançar abans aquest tram que no pas seguir el que seria un ordre més lògic 

d’avançament amb el traçat per la presència dels calaixos de drenatge i per avançar abans les 

obres a la zona propera a la bassa de les Olles. 

Aquests comentaris es veuen millor reflectits en el diagrama de Gantt presentat a l’Apèndix de 

l’Annex de Pla d’obra. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

6 Annex XVI. Estudi d’organització i desenvolupament de les obres 

 

3.4 Fase 3 

La Fase 3 es constitueix amb les mateixes tasques que les anteriors, però en el tram entre 

l’estació de l’Estisora i el camí d’Illa de Mar (PK 3+250 a 6+120). Els vehicles autoritzats podran 

accedir a la primera pel tram ja condicionat des de lo Goleró. 

Les tasques a desenvolupar són les mateixes, però tenint en compte que es tracta d’un tram on 

tot són adaptacions de camins i no fa falta fer obres de drenatge, de manera que els treballs 

resulten especialment ràpids. 

3.5 Fase 4 

La Fase 4 s’ha dedicat a la pavimentació del traçat. Es pot fer en dues subfases aprofitant el 

diferent condicionament dels trams en motiu de les obres de drenatge. 

En primer lloc, es poden dur a terme les feines de preparació de les seccions de tot-u artificial 

tan bon punt s’hagin condicionat les esplanades i les obres de fàbrica. 

En segon lloc, en els trams on es disposa el ferm bituminós s’ha d’esperar per les majors 

tasques de les obres de drenatge al tram 9+780 - 6+120 que afecten el terraplenat i la 

col·locació de les obres de fàbrica. 

D’aquesta manera es pot aplicar la capa de ferm bituminós tota seguida des de l’estació d’Illa 

de Mar a Deltebre. 

3.6 Fase 5 

A la Fase 5 de les obres, la darrera de les projectades, es tracta de tancar l’obra. S’efectuen 

totes els tasques de senyalització, abalisament i defensa necessàries, es revegeten els 

talussos i es fan les tasques finals de neteja i d’acabats del traçat. 

4 Afectacions al trànsit 

Amb la constitució de la via cicloturista del Projecte es tallen uns trams de camins de terra que 

actualment estan oberts a la circulació dels vehicles motoritzats. Les mesures a emprendre per 

no deixar sense servei a aquells vehicles que han de tenir pas (vehicles de manteniment, veïns, 

treballadors i per accés a les parcel·les) s’han analitzat a l’Annex corresponent a Servituds de 

pas. 

Durant les tasques d’obra també es poden veure parcialment afectats una sèrie de camins i de 

carreteres que intersequen amb la via ciclista. S’ha de procurar que les obres en aquests punts 

no interfereixin en excés els veïns i els usuaris habituals dels camins. No es preveu cap 

desviació momentània de les obres però potser sí que és necessària la ocupació parcial 

d’algun camí, cas en què s’ha de senyalitzar convenientment. 

5 Senyalització provisional durant les obres 

Les restriccions 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 

regeixen pel que s’estableix a la Instrucció de Carreteres 8.3I.C. Señalización de obras, 
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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. 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 

 Informar a l’usuari de la presència d’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 es assolir el màxim nivell de seguretat, tant pel 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: 

 Senyals de perill. 

 Senyals de reglamentació i prioritat. 

 Senyals d’indicació. 

 Senyals manuals. 

 Elements d’abalisament reflectants. 

 Elements de defensa. 

Així doncs, a part dels talls provisionals abans esmentats, cal realitzar una senyalització de les 

obres, d’acord amb la “Instrucción de Carreteras” 8.3- IC. 

Seria convenient, a més, que a les zones properes a possibles camins agrícoles afectats, es 

senyalitzi igualment l’existència d’obres. 

Caldrà que totes les senyals es trobin en tot moment en correcte estat de conservació. 

La senyalització d’obres es detalla al document de Seguretat i Salut del Projecte. 

6 Accessos per a l’execució de les obres 

Per tal d’accedir a les zones d’execució de les obres, no és necessària l’execució d’accessos 

provisionals donat que es poden usar els camins existents a la zona, sempre que es vigili, en 

cada cas, de no deixar desconnectat cap indret de l’àrea per a la resta d’usuaris. 

Així doncs, queda garantida l’accessibilitat a qualsevol punt de les obres i d’aquesta manera, 

s’evita l’impacte que produeixen aquest tipus d’actuacions complementàries. 
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1 Introducció 

El present annex es redacta complint l'establert en els articles 63 i 69 de Reglament General de 

Contractació de l'Estat (Decret 3410/75 de 25 de Novembre) fent constar el caràcter merament 

indicatiu que té aquesta programació.  

El Pla d'Obres s'ha realitzat seguint la publicació del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i 

Medi Ambient Recomendaciones para formular programas de trabajo, mitjançant el 

corresponent diagrama de Gantt (o de barres), en el qual s'han reflectit els talls d'obra més 

importants, els trams en què s'han dividit les obres i el temps que es necessita per a la 

construcció de les mateixes.  

El termini d'execució de les obres és de 8 mesos naturals, com pot verificar-se en el citat 

diagrama, a la vista de la successió de totes les activitats lògiques que intervenen en la 

construcció de les obres del Projecte.  

Cal destacar, però, que el desenvolupament temporal de l'obra ve marcada sobretot pel cicle 

d'aigua dels canals del Delta, que està alhora relacionada amb el de l'arròs.  En aquesta obra 

s'aprofita els mesos de tardor i d’hivern, que és quan es redueix l’activitat arrossera, per a 

realitzar els desviaments de canals i el moviment de terres. 

A més, s’han de tenir en compte les migracions de les aus, especialment important a la zona 

propera a la bassa de les Olles i durant els mesos d’hivern (finals de desembre a març).  

Aquest fet provoca que l’inici de les obres s’endarrereixi a principis de novembre, deixant temps 

des de la col·lecta anual de l’arròs (setembre), anticipant-se a l’arribada majoritària de les aus 

per hivernar i mirant d’acabar les obres de terraplenat abans del març (quan es comencen a 

preparar els camps per al nou cicle) i les obres de fàbrica abans d’abril (quan es tornen a 

inundar els conreus). 

2 Criteris de planificació 

L'obra projectada es caracteritza per ser una via amb trams reciclats i amb trams oberts 

paral·lelament a camins i carreteres existents. 

El conjunt d'obra es podrà realitzar de manera convencional, és a dir, realitzant totes les 

activitats unes a continuació d'unes altres a fi de que no hagi interferències entre els diferents 

talls i, d'aquesta forma, assolir una execució racional amb uns rendiments d'obra acceptables.  

El que sí que es mira és de respectar els trams definits a l’Annex d’Estudi d’organització i 

desenvolupament de les obres per concatenar les accions tenint en compte els condicionants 

descrits (cicle de l’arròs i migracions animals): 

 PK 9+780 a 6+120. 

 PK 0+000 a 3+250. 

 PK 3+250 a 6+120. 

Així doncs l'obra començarà normalment a principis de novembre i els moviments de terres 

més importants (zones més properes a Deltebre i a la bassa de les Olles) es duen a terme en 

el període en què baixa l’activitat arrossera. Després, a l’arribar gener-febrer els canals queden 

més secs i es construeixen les obres de fàbrica. Les obres de drenatge transversal ocupen un 

important temps d’obra per la seva magnitud i són una condició de contorn de la resta 

d’activitats (han de ser necessàriament prèvies als terraplenats), de forma que s’han d’anar 

desenvolupant progressivament. 
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3 Unitats d’obra 

Les unitats d’obra més importants en el Projecte són: 

 Calaixos d’obres de drenatge transversal: 16 unitats repartides en els trams primer (PK 

9+780 a 6+120) i segon (0+000 a 3+250). 

 Obres de fàbrica: 5 unitats igualment repartides. 

 Senyalització i disposició d’obres d’abalisament i defensa. 

 Pavimentació del ferm bituminós. 

4 Consideracions de treballs d’obra 

4.1 Introducció 

Per a l'estudi del Programa de Treballs al que ha de respondre l'execució de les obres 

projectades es parteix de dues dades bàsiques representades pel nombre d'unitats de cada 

activitat principal i pel nombre de dies laborables en cadascuna de les activitats. A partir 

d'aquestes dades s'obté, posteriorment, el nombre de dies que requereix la construcció de 

cadascuna de les citades activitats bàsiques i el nombre d'equips de treball necessaris, tenint 

en compte per a això el rendiment mitjà dels equips.  

De la publicació de la Direcció general de Carreteres Dades climàtiques de Carreteres s'han 

obtingut els coeficients mitjos anuals del nombre de dies laborables: 

 Formigó : 0,936. 

 Explanacions : 0,887. 

 Àrids : 0,941. 

 Barreges bituminoses : 0,811. 

 Reg i tractaments : 0,660. 

Considerant que la mitjana de dies laborables al mes és de 21, resulten per a les diverses 

activitats els següents dies laborables al mes: 

 Formigons : 20 dies. 

 Explanacions : 19 dies. 

 Àrids : 20 dies. 

 Barreges bituminoses : 17 dies. 

 Regs i tractaments : 14 dies. 

4.2 Unitats bàsiques 

Es consideren les següents unitats bàsiques: 

 Esbrossada : m
2
. 

 Desmunts i terra vegetal : m
3
. 
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 Terraplena i tot-u artificial : m
3
. 

 Obres de fàbrica : m
2
. 

 Mescles bituminoses : t. 

 Senyalització i elements de seguretat : ml. 

4.3 Rendiments 

El rendiment de cada activitat depèn bàsicament de l’equip i la maquinària emprats: 

 Esbrossada : 750 m
2
/h. 

 Retirada terra vegetal : 73 m
3
/h. 

 Desmunts : 96 m
3
/h. 

 Terraplenat : 171 m
3
/h. 

 Obres de fàbrica : 7,5 m
2
/h. 

 Extensió tot-u artificial : 250 m
3
/h. 

 Extensió mescles bituminoses : 122 t/h. 

 Regs : 700 m
2
/h. 

 Marques vials : 630 ml/h. 

 Col·locació barreres de defensa : 20,75 ml/h. 

5 Pla d’obra 

Seguint l’organització i el desenvolupament de les obres descrits a l’Annex d’Estudi 

d’organització i desenvolupament de les obres, el Pla d’obra ve marcat per l’evolució i la 

concatenació de les activitats principals de l’obra. 

En resumides comptes, i considerant els rendiments, els coeficients i els amidaments, la 

planificació d’obra es basa en els apartats que segueixen. 

5.1 Treballs previs 

En primer lloc, es destina un dia a la firma de l’Acta de Replanteig, la qual determina l’inici de 

les obres. 

Com a treballs previs s’entén: 

 Disposició de les instal·lacions provisionals, estimada en 12 dies. 

 Senyalització provisional de les obres: 1 dia. 

 Replanteig, estimat en 12 dies. 

 Reposició de serveis afectats, estimats en 8 dies. 

Aquestes tasques són prèvies a la resta d’activitats, si bé es pot considerar que les tasques 

d’esbrossada poden començar lleugerament abans 
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5.2 Esbrossada 

L’esbrossada pot començar uns dies després de començar el replanteig, una vegada la zona 

pertinent estigui enllestida. 

Per els tres fases descrites i tenint en compte rendiments i amidaments: 

 PK 9+780 a 6+120 : 3 dies (14.995,0 m
2
). 

 PK 0+000 a 3+250 : 4 dies (5.427,7 m
2
). 

 PK 3+250 a 6+120 : 2 dies (19.017,5 m
2
). 

Es poden concatenar les activitats emprant el mateix equip. 

5.3 Obres de drenatge 

Les obres de drenatge transversal són les que ocupen més temps, sobretot pel que fa els 

calaixos. Atesa la seva magnitud, es prefereix considerar els 11 calaixos del primer tram (PK 

9+780 a 6+120) i els 5 del segon (0+000 a 3+250) independentment. Es considera que 

aquestes activitats poden durar 60 i 30 dies respectivament. 

El seu començament ha de ser el més aviat possible per no endarrerir la resta d’activitats, ja 

que el terraplenat s’ha de fer una vegada col·locades aquestes estructures. 

Pel que fa els tubs de formigó, el seu inici ve marcat per l’excavació de terra vegetal. 

5.4 Moviment de terres 

5.4.1 Excavació de terra vegetal 

L’excavació de terra vegetal s’ha d’iniciar després de l’esbrossada. Es considera la següent 

duració per aquesta activitat i per tram, els quals es poden concatenar: 

 PK 9+780 a 6+120 : 10 dies (4.811,2 m
3
). 

 PK 0+000 a 3+250 : 11 dies (1.831,4 m
3
). 

 PK 3+250 a 6+120 : 4 dies (5.209,6 m
3
). 

Excavada la terra vegetal l’esplanada tipus E-1 ja estàs preparada pel tipus de sòl que es té. 

5.4.2 Desmunt 

El desmunt, molt escàs en aquesta obra, va a continuació de l’excavació de terra vegetal: 

 PK 9+780 a 6+120 : 1 dia (102,7 m
3
). 

 PK 0+000 a 3+250 : 1 dia (8,7 m
3
). 

 PK 3+250 a 6+120 : 1 dia (410,5 m
3
). 

5.4.3 Terraplenat 

El terraplenat és també força escàs a l’obra del Projecte per l’aprofitament de camins ja 

existents: 

 PK 9+780 a 6+120 : 3 dies (2.520,1 m
3
). 

 PK 0+000 a 3+250 : 4 dies (1.694,3 m
3
). 
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 PK 3+250 a 6+120 : 2 dies (3.800,4 m
3
). 

Com s’ha comentat, el terraplenat depèn de la finalització dels calaixos de drenatge 

transversal, de manera que aquesta activitat ha d’acabar després de l’anterior. El diferent 

volum de calaixos a disposar fa que es puguin avançar els trams 2 i 3 abans que l’1. 

5.5 Obres de fàbrica 

Les obres de fàbrica tenen un ritme d’avançament en funció de l’àrea: 

 OF-1 : 7 dies (45 m
2
). 

 OF-2 : 9 dies (60 m
2
). 

 OF-3 : 7 dies (45 m
2
). 

 OF-4 : 5 dies (33 m
2
). 

 OF-5 : 4 dies (24 m
2
). 

Aquestes tasques comencen després del terraplenat i es fan de manera consecutiva. 

5.6 Pavimentacions i regs 

La disposició dels ferms es duu a terme després de les obres de fàbrica. Es dediquen els 

següents dies a aquestes tasques: 

 Secció tot-u : 6 dies. 

 Ferm bituminós : 20 dies. 

En aquest punt s’ha tingut en compte que després d’un reg s’han de deixar 4 dies de repòs. 

5.7 Senyalització 

La senyalització horitzontal es realitza una vegada acabada la pavimentació. Les marques vials 

són independents dels senyals verticals, mentre que l’abalisament i la col·locació de barreres 

de defensa és posterior als senyals verticals: 

 Marques vials : 5 dies. 

 Senyalització vertical : 4 dies. 

 Abalisament i defensa : 34 dies. 

5.8 Mesures correctores 

Per fer els acabats definitius de l’obra i la revegetació dels talussos s’estima una duració de 5 

dies. 

6 Diagrama de Gantt 

Partint dels temps mínims requerits, en mesos, s'ha realitzat el diagrama de barres que s'inclou 

a l’Apèndix, en el qual s'han representat les activitats principals de les obres. S'ha tingut en 
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compte l'ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se alguna d'elles en major 

temps que el teòricament necessari ja que, en determinats casos, una activitat depèn de la 

realització d'unes altres a les quals ha d'ajustar-se.  

Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d'una manera molt més exhaustiva, i en 

conseqüència poden modificar-se els temps requerits. D’altra banda, la realització d'algunes 

activitats (p.e. barreges bituminoses), pot obligar a dur-se a terme en determinades èpoques de 

l'any, i per tant ha de conèixer-se la data de començament de les obres per a un adequat 

ajustament del programa.  

No obstant això, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per a la fi 

que amb elles es proposa, que és establir el pla d'obra orientatiu que estableix l'Article 63 del 

Reglament General de Contractes de l'Estat.  

Finalment, el termini d’execució previst de les obres és de 8 mesos (150 dies feiners). Per 

motius ambientals i socioeconòmics (cicle de l’arròs) es proposa començar les obres a principis 

de novembre, finalitzint-se a finals de maig. 
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Id Nombre de tarea Duración

1 Via cicloturista de la Bassa de les Olles a Deltebr e 150 días

2 Inici d'obra 1 día

3 Treballs previs 13 días

4 Instal·lacions provisionals 12 días

5 Señalització provisional per obres 1 día

6 Replanteig 12 días

7 Serveis afectats 8 días

8 Esbrossada 9 días

9 PK 9+780 a 6+120 3 días

10 PK 0+000 a 3+250 4 días

11 PK 3+250 a 6+120 2 días

12 Obres de drenatge 60 días

13 Drenatge transversal 10 días

14 Marcs i calaixos (PK 9+780 a 6+120) 60 días

15 Marcs i calaixos (PK 0+000 a 3+250) 30 días

16 Moviment de terres 59 días

17 Excavació terra vegetal 25 días

18 PK 9+780 a 6+120 10 días

19 PK 0+000 a 3+250 11 días

20 PK 3+250 a 6+120 4 días

21 Desmunt 3 días

22 PK 9+780 a 6+120 1 día

23 PK 0+000 a 3+250 1 día

24 PK 3+250 a 6+120 1 día

25 Terraplenat 29 días

26 PK 9+780 a 6+120 3 días

27 PK 0+000 a 3+250 4 días

28 PK 3+250 a 6+120 2 días

29 Obres de fàbrica 39 días

30 OF 1 7 días

31 OF 2 9 días

32 OF 3 7 días

33 OF 4 5 días

34 OF 5 4 días

35 Pavimentacions 43 días

36 Paviments i regs (Secció tot-u) 6 días

37 Paviments i regs  (Ferm bituminós) 20 días

38 Señalització 38 días

39 Senyalització vertical 5 días

40 Senyalització horitzontal 4 días

41 Barreres de seguretat i abalisament 34 días

42 Mesures correctores 5 días

43 Revegetació talussos 5 días

44 Control de Qualitat 150 días

45 Reducció de l'Impacte ambiental 150 días

46 Seguretat i Salut 150 días

47 Fi d'obra 0 días 31/05
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1 Introducció 

1.1 Objecte 

L’objecte del present Annex és definir les mesures ambientals relatives al Projecte d’una via 

cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre i el seu entorn.  

El lleu moviment de terres del Projecte i la intenció de restringir el pas del carril bici a camins ja 

existents provoquen que l’impacte ambiental de l’obra sigui lleu. En aquest Annex, però, es 

considera també l’impacte de la fase constructiva i es fa un recull de la fauna i flora de la zona. 

Es defineix Impacte Ambiental com el conjunt de pertorbacions i reaccions que es produeixen 

en el medi ambient com a conseqüència d'una intervenció en el territori que modifiqui els seus 

comportaments o la seva morfologia i incideixi en les transformacions, de manera directa o 

induïda, de les activitats productives, dels processos urbanístics i de les formes de vida de les 

col·lectivitats. Cadascuna d'aquestes reaccions o impactes han de ser estudiats per determinar 

el seu tipus, efecte o intensitat amb què es manifesten, coneixent així, a través de les 

Avaluacions d'Impacte Ambiental, la incidència ambiental de l'obra. 

Per reduir els impactes negatius de les accions que es duen a terme, es poden implementar les 

anomenades mesures correctores. De tota manera, s'intentarà reduir al mínim les mesures 

correctores, mirant d'integrar al màxim l'obra al medi amb una incidència mínima d'impactes 

negatius. En aquest sentit, l’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la 

selecció d’alternatives, ja que així es poden evitar a priori danys ambientals importants. No 

obstant, els inevitables impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura 

del possible amb les mesures oportunes. 

1.2 Objecte de l’Estudi d’Impacte Ambiental 

L'objecte d'aquest Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental és el d'identificar el conjunt d'accions 

sobre el medi, caracteritzar i avaluar les reaccions (impactes, tant positius com negatius) i 

establir les mesures correctores necessàries perquè l'afecció de l'obra sobre el medi sigui 

compatible i la mínima possible. 

1.3 Marc legal 

1.3.1 Normativa aplicada 

El present Estudi d’Impacte Ambiental s'inclou, tal i com s'ha comentat anteriorment, dins el 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre. Aquest 

estudi es desenvolupa dins el marc legislatiu vigent, el qual implica tres administracions. 

Administració de la Unió Europea 

 Directiva del Consell (85/337/CEE) de 27 de juny de 1985 relativa a l’avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

 Directiva 92/43/CEE del consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

 Directiva 97/62/CEE del Consell de 17 d’octubre de 1997, per la que s’adapta al 

progrés científic y tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservació dels hàbitats 

naturals i de fauna i flora silvestres. 
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 Directiva 97/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997, per la qual es modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

Administració de l’Estat 

 Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, d’avaluació d’impacte 

ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86. 

 Reial Decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel qual s’aprova el reglament per 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juliol de 1986, d’avaluació 

d’impacte ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88. 

 Llei 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28-6-

1986 (RCL 1986\2113), d’avaluació d’impacte ambiental. 

 Llei 4/1989 de 27 de març, de Conservació dels Espais Naturals i de Flora i Fauna 

Silvestres. 

 Reial Decret 1997/1995, 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a 

garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestres. 

Administració de la Generalitat de Catalunya 

 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 

 Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

 Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 13 de juny 

d’espais naturals. 

 Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de Presidència de la 

Generalitat de Catalunya.(Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 

 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

1.3.2 Descripció del marc legal 

D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de juny, l'Estat 

espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la Directiva 97/11, entre 

d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a l’avaluació d’impacte ambiental, 

definint 21 categories de projectes enfront els 9 que es relacionaven a la Directiva 85/337. 

Aquest fet comporta que el dret comunitari sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, 

imposant-se sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 

comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Reial Decret Legislatiu 

1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament corresponent Reial 

Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el reglament per a l'execució 

del Reial Decret Legislatiu 1302/1986. Posteriorment, aquest Reial Decret Legislatiu ha estat 

modificat per dues disposicions més, que són el Reial Decret Llei 9/2000 i la Llei 6/2001. 
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D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li confereix la 

Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària mitjançant el Decret 

114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 3/1998 i 

les posteriors modificacions a aquesta llei, que son la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats en forma 

d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Llei 6/2001, a l’annex 1 de “Projectes 

contemplats”, es defineix el grup 6 com a “Projectes d’Infraestructures”, en el qual queda inclòs 

el projecte de condicionament objecte d’aquest estudi d’impacte. 

Tot i això, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres “destaca, en aquest sentit, 

l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa de decisions 

amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració paisatgística i ecològica de la xarxa 

viària en el seu entorn”. 

El present Estudi d'Impacte Ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 

legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, caracterització 

i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on es preveu el traçat de la 

via ciclista del Delta de l’Ebre. 

1.4 Descripció del Projecte 

Aquest Projecte consisteix en la creació d’una via ciclista al Delta de l’Ebre que uneixi un dels 

principals focus poblacionals i d’allotjament del turisme, Deltebre, amb un dels principals 

atractius turístics de la zona, la bassa de les Olles. S’adapten camins ja existents i se’n creen 

de nous de petita envergadura però que tracten de rebaixar la circulació amb vehicle motoritzat 

per la zona. 

1.5 Característiques de l’actuació 

En valorar les accions o intervencions que afectaran al medi es tindran en compte tant les 

derivades de l'execució de l'obra (fase de construcció) com les que es produiran un cop s'hagi 

finalitzat l'obra i aquesta passi a exercir les seves funcions (fase d'explotació). 

La conclusió en fase d’explotació és que l’incentiu de l’augment d’ús de la bicicleta a Catalunya, 

i la consecució d’aquesta com a medi de transport alternatiu al vehicle privat compensa les 

emissions de CO2 derivades del manteniment de la via (bardisses, barrera i altres 

desperfectes). 

1.6 Metodologia 

El present Annex s’ha elaborat combinant feina de camp amb recerca bibliogràfica pertinent. 

S’ha alternat, per tant, la observació sobre el terreny amb l’anàlisi d’altres estudis ambientals 

(referents a projectes constructius o no) i s’han contrastat ambdues fonts. 

2 Antecedents 

L’Avaluació d’Impacte Ambiental i el seu instrument més conegut, que és l’Estudi d’Impacte 

Ambiental, van ser ideats per primer cop a finals dels anys seixanta als Estats Units. El seu 

objectiu inicial era obligar l’Administració central d’aquell país a considerar les possibles 
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conseqüències ambientals dels seus projectes i les polítiques que poguessin tenir fortes 

implicacions per la qualitat de l’entorn de les persones (Riera 2000).  

A diversos països europeus, l’obligació de realitzar estudis d’impacte ambiental va arribar 

abans que la Unió Europea ho regulés l’any 1986. Els Països Baixos van ser pioners en aquest 

sentit. Després de nombroses negociacions, l’acord respecte l’avaluació d’impacte ambiental es 

va concretar en la Directiva Europea 85/337/CEE, de 27 de juny de 1985, que havia d’entrar en 

vigor tres anys després. La Directiva Europea d’Avaluació d’Impacte Ambiental era, al contrari 

que la majoria de la legislació ambiental prèvia, una iniciativa destinada a la prevenció de 

danys ambientals en lloc de la reparació i les adaptacions fetes per l’Estat espanyol i les seves 

comunitats autònomes també, naturalment.  

A nivell estatal l’any 2000 el Govern central espanyol va adaptar la seva legislació a la nova 

Directiva 97/11/CE, que esmenava l’anterior Directiva 85/337/CEE, mitjançant el Decret 9/2000, 

de 6 d’octubre, que modificava l’anterior 1302/1986, de 28 de juny. A partir d’aquest Decret 

9/2000 s’introduïren tres annexos que detallen quina mena de projectes cal sotmetre a 

avaluació d’impacte ambiental (annex I) i com prendre aquesta decisió.  

En concret, al Grup 8 “Otros proyectos” de l’annex I del Decret 9/2000 es refereix a les 

Instal·lacions d’eliminació de residus no incloses a l’annex I amb la necessitat de ser sotmesa a 

l’avaluació d’impacte ambiental.  

A Catalunya, la incorporació de la legislació europea referent a avaluació d’impacte ambiental 

es va dur a terme mitjançant el Decret 114/1988, de 7 d’abril, la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de 

la intervenció integral de l’Administració ambiental, i el Reglament posterior 136/1999, de 18 de 

maig. La llei catalana 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental, a l’article 4.2.j, defineix avaluació ambiental com:  

 L’anàlisi dels efectes i els resultats mediambientals de l’activitat feta, que en 

comprengui la descripció i, específicament, les instal·lacions, les matèries primeres i 

auxiliars, els processos, els productes i el consum de recursos naturals i energia, i les 

emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi considerat en conjunt. 

Inclou també les repercussions que puguin resultar de condicions de funcionament anormals, 

incidents i accidents.  

En un principi, la instal·lació d’una nova planta de sanejament de sòls contaminats comporta 

impactes positius a un medi receptor general ja que anteriorment els sòls com a residus no 

eren sanejats.  

3 Estat inicial del Medi 

3.1 Introducció 

L'impacte d'un projecte sobre el medi ambient es pot definir com la diferència entre la situació 

del medi futur modificat (tal com quedarà després de la realització del Projecte) i la situació del 

medi futur sense modificar (tal com hauria evolucionat normalment si no hagués existit cap 

actuació). 

És per això que cal el coneixement de l'estat natural actual del territori on s'ubica el Projecte, de 

manera que es puguin deduir els impactes que aquest pugui causar i proposar les mesures que 

permetin minimitzar-los. 
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Un coneixement exhaustiu del Medi inclou diverses variables, des de la geografia i la 

climatologia fins l'economia, passant per la hidrologia, la geologia, el patrimoni artisticocultural, 

els espais protegits i les comunitats naturals.  

Per tal d’establir el grau de vulnerabilitat ambiental del territori cal considerar diferents aspectes 

ambientals de rellevància en l’àrea d’estudi, per poder determinar el grau d’incidència de cada 

aspecte a tenir en compte per a la correcta valoració de l’impacte ambiental de l’obra 

projectada.  

La naturalesa del territori, la ubicació geogràfica i el factor antròpic comporten la necessitat de 

disposar d’un sistema de sanejament que permeti el sanejament de sòls originats bàsicament 

per les activitats de construcció i demolició, per tal d’incrementar la qualitat de l’entorn.  

Els factors ambientals de l’àrea objecte d’estudi que s’han considerat per a la realització del 

present document són els següents: 

 Medi abiòtic. 

 Medi biòtic. 

 Medi antròpic. 

3.2 Situació geogràfica 

La via ciclista d’estudi transcorre íntegrament dins la província de Tarragona i la comarca del 

Baix Ebre, entre els termes municipals de Deltebre i de l’Ampolla, al Delta de l’Ebre. 

 

Fig. 3.1   Situació geogràfica de la zona d’estudi del Projecte. 
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3.3 El Medi físic 

3.3.1 Geologia i geomorfologia 

Geològicament, la zona objecte del present estudi es troba situada dins la plana d’inundació de 

l’Ebre en l’àmbit del Delta de l’Ebre, que es localitza en la subconca del mar catalanobalear. Es 

tracta d’una subconca relativament moderna, formada a partir de l’Oligocè superior (fa uns 25 

milions d’anys).  

Presenta una plataforma continental relativament estreta, d’uns 0 a 200 m de profunditat, 

excepte davant del Delta on assoleixen més de 60 km d’amplada mitjana, i uns talussos 

abruptes fins els 1.000 m de profunditat i una plana abissal suau (1.000 - 2.500 m de 

profunditat) 

Per la part continental, el Delta de l’Ebre es situa a l’extrem meridional de les serres litorals 

(Montsià, 762 m) i prelitorals de les Muntanyes Catalanídiques.  

Els materials litològics d’aquests blocs orogràfics són principalment calcàries i dolomies 

mesozoiques (juràssiques i cretàciques). Aquests materials del Mesozoic són el substrat de tot 

el sistema deltaic de l’Ebre, i es caracteritzen per un plegament suau i orientat, en direcció NE-

SO. 

En quant a la geologia regional, a la zona deltaica les deposicions de piemont continentals 

alternen lateralment amb al·luvions pliocènics i plistocènics d’origen fluvial, els quals tenen una 

potència compresa entre 500 i 2.500 m.  

Aquests reposen sobre una base mesozoica formada per calcàries i dolomies del Juràssic 

inferior i del Cretaci superior. Per sobre del complex deltaic plistocènic apareixen materials 

sorrencs fluviomarins i holomarins, sedimentats a partir de la darrera transgressió marina 

postglacial, i que estan coberts seqüencialment pels materials del delta actual: llims més o 

menys argilosos de prodelta, sorres holomarines, sediments de llacuna i de badia, llims i sorres 

de desbordament fluvial i torbes en els ambients palustres d’aigua dolça (Maldonado,1977). 

L’origen remot del delta de l’Ebre sembla que es situa en el moment en què el riu s’obrí pas cap 

a la Mediterrània, travessant l’extrem SW de les Muntanyes Catalanídiques, fa de l’ordre de 5,3 

milions d’anys, durant la transició entre el Miocè superior i el Pliocè. Algunes investigacions 

recents suggereixen que els processos han tingut continuïtat al llarg de tot el Quaternari, 

comprenent els darrers 1,8 milions d’anys. 

La hipòtesi més acceptada per explicar el desenvolupament de l’actual delta durant l’Holocè 

superior, que deriva d’una reconstrucció documentada del desenvolupament deltaic durant els 

tres darrers mil·lennis, realitzada a partir de dades geològiques, paleontològiques, 

batimètriques, històriques i cartogràfiques (CANICIO & IBAÑEZ,1999), suggereix que a l’Holocè 

superior el Delta ja devia tenir una considerable extensió i suggereix que el front deltaic 

sobrepassava l’actual illa de Gràcia. Al llarg del darrer mil·lenni les dades cartogràfiques són 

més abundants i permeten una reconstrucció molt més acurada. És en aquest període en què 

es produí el màxim desenvolupament del lòbul meridional, el qual assolí probablement una 

penetració màxima de 25 Km mar endins. 

Al llarg del segle XX i amb la construcció d’uns 200 embassaments en el conjunt de tota la 

conca de l’Ebre, s’ha arribat a retenir fins al 99,9 % de la descàrrega sòlida que transportava el 

riu a finals del segle XIX i una disminució de la freqüència i de la magnitud de les riuades. Un 

altre efecte important dels embassaments és la laminació de les avingudes fluvials, fet que 

provoca una disminució de les aportacions sedimentaries sobre el conjunt del delta. Aquest 

dèficit sedimentari en sentit vertical fa que el balanç entre l’acreció vertical i la subsidència sigui 

negatiu en la major part de la plana al·luvial. 
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En l’àmbit del Delta s’hi poden distingir 3 tipus d’ambients sedimentaris principals; plana 

deltaica, ambients litorals i de transició, i ambients marins. La plana deltaica comprèn la major 

part de les terres emergides, on hi trobem l’àrea d’estudi del present projecte. 

Geomorfològicament, la zona de Projecte és situada en la gran plana deltaica del Delta de 

l’Ebre, constituïda tota ella per terrenys sedimentats que han anat guanyant terreny al mar. Es 

tracta d’una plana emergida amb una extensió propera als 330 km
2
 i està formada per una 

plataforma al·luvial, que s’endinsa uns 30 km mar endins.  

És doncs una gran plana amb pendents de l’ordre del 0,01 - 0,02 % (CASANOVA,1998). La 

pròpia dinàmica fluvial i sedimentària determina que les màximes elevacions es localitzin als 

levées del canal fluvial actualment funcional, els quals mostren cotes decreixents des 

d’Amposta (uns 4,5 m) fins a la desembocadura (uns 0,5 m). 

L’àmbit concret de la zona estudiada es situa en una cota topogràfica entre els 2-3 metres 

sobre el nivell del mar com a molt. En conjunt en l’àmbit del Delta el 97 % de la superfície es 

situa per sota dels 3 metres respecte el nivell del mar, i un 44,7 % de la superfície es situa a 

cotes inferiors a 0,5 m respecte el nivell del mar. 

Per a una anàlisi més detallada de la geologia i geomorfologia de la zona es pot consultar 

l’Annex corresponent a Geologia i geotècnia. 

3.3.2 Climatologia 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la geomorfologia, la 

tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el potencial faunístic i condiciona les 

formes de vida i els usos del sòl per part de l'home. L'anàlisi dels paràmetres climàtics permet 

diferenciar les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l'obra i els períodes 

òptims per a realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 

En general el clima al Delta de l’Ebre és del tipus mediterrani litoral amb temperatures 

temperades, inexistència d’un veritable hivern, escassa pluviositat i una clara sequera estival. 

La influència climàtica del mar permet que els hiverns siguin força moderats amb màxims de 

pluges irregulars a la primavera i a la tardor i que les temperatures durant l’estiu no siguin 

excessivament elevades. La presència del mar redueix notablement el risc de gelades al llarg 

de l’any, i en principi hauria de condicionar una elevada humitat ambiental, tot i que el vent 

present pràcticament tot l’any a la zona deltaica de l’Ebre redueix aquesta humitat. 

L’orografia del delta és extremadament uniforme, en tant que no presenta cap unitat 

morfològica en alçada al llarg de tot el delta, i només caldria destacar la presència d’alguns 

camps de dunes a la punta del Fangar, la platja de la Marquesa i l’illa de Sant Antoni a 

l’hemidelta nord, i la barra del Trabucador, l’illa de Buda i la platja dels Eucaliptus a l’hemidelta 

sud. Aquestes formacions dunars són fruit de la presència de vent durant bona part de l’any, 

amb una persistència i força considerable i direcció nord, nord-oest, motiu pel qual en 

l’hemidelta nord hi ha formacions de dunes més importants. 

També influeix en la climatologia la gradació tèrmica de la costa cap a l’interior, especialment 

pel que fa als municipis situats dins mateix del Delta de l’Ebre, on la presència del vent i del 

mar són els principals factors de regulació de la temperatura. 

Les temperatures mitjanes anuals a la comarca es situen per sobre els 16 ºC, i les mitjanes 

mensuals del gener solen estar a l’entorn dels 10 ºC. Els mesos d’estiu són calorosos i amb 

temperatures elevades suavitzades pel vent de mar, amb una mitjana a l’entorn de 24 ºC però 

que dóna un ambient xafogós amb molta humitat, mentre que els hiverns són més aviat 

moderats i amb escasses glaçades. 

Els mesos d’hivern i tardor són suaus, i pocs dies s’arriba a temperatures inferiors al 0 º, essent 

la majoria de valors mínims enregistrats fins al moment vorejant els 0 ºC, exceptuant els mesos 
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de desembre i gener, on s’arriba a temperatures lleugerament inferiors, com a molt fins als -2 

ºC. Els mesos de juliol i agost són els més càlids amb diferencia, i és quan s’assoleixen unes 

temperatures màximes més extremes que solen arribar fins als 32 ºC de mitjana de les 

màximes, amb valors màxims de 34 ºC. 

Aquesta poca diferència, recalca la uniformitat de temperatures d’aquesta zona, ja que en estar 

extremadament influenciada pel mar, aquest les regula, evitant grans variacions. Aquesta 

influència marítima es deixa notar també en que els valors de temperatura màxima no són 

massa elevats i les temperatures hivernals són molt suaus, amb valors mínims que tampoc són 

gaire extrems. 

Les precipitacions són de caire mediterrani, és a dir, molt irregulars, Hi ha una marcada aridesa 

estival, sobretot als mesos de juny, juliol (essent aquest el més accentuat) i agost, tot i que 

també hi ha un període d’aridesa els mesos d’hivern. Les pluges estan molt concentrades en 

els mesos de d’abril i maig, on són freqüents els temporals de llevant amb pluges intenses. 

La precipitació anual mitjana és de 506,39 mm, relativament baixa, i es concentra principalment 

durant la tardor i la primavera, essent amb diferència els mesos més plujosos el setembre i 

l’octubre, que presenten una precipitació mitjana de 72,76 i 80,90 mm respectivament. No 

obstant, cal destacar que algunes vegades la precipitació total caiguda en un dia pot arribar a 

superar els 100 mm 

 El període sec és molt marcat en els mesos de juny i juliol (amb 21,94 i 9,76 mm de mitjana 

respectivament), essent marcadament àrid el juliol, mentre que es torna a trobar una altra 

estació més seca en els mesos de gener, febrer i març, en què les precipitacions es mantenen 

per sota els 40 mm de mitjana. Tant el mes de febrer com el mes de maig, trobem 

precipitacions inferiors als 30 mm. 

Els dies de neu són pràcticament inexistents a la zona del Delta, així com també la presència 

de boira, que és un efecte climatològic purament testimonial en aquesta zona, no arribant als 2 

dies de boira anuals. La rosada també és un fenomen molt poc freqüent. 

Per a la determinació del període lliure de gelades s’utilitza el criteri d’Emberger (1.955), vàlid 

per a la zona mediterrània. Segons aquest criteri el risc de gelades és molt petit o nul quan la 

temperatura mitjana de les mínimes és igual o superior als 7 ºC. Així, el perill de glaçades està 

present només durant el mes de gener, ja que la presència reguladora del mar fa que glaci molt 

menys d’un dia a l’any. 

La humitat mitjana anual és del 70 %, i no hi ha una gran diferència entre l’estiu i l’hivern ja que 

tant els estius com els hiverns són suaus, i la presència del vent manté aquesta prou uniforme. 

Els mesos d’hivern són lleugerament més humits, amb una humitat que no arriba a superar el 

77 %, mentre que els mesos de calor són més secs, amb valors vora el 69 %. Cal destacar el 

mes d’abril en que la humitat està a l’entorn del 64 %. 

El vent és un fenomen molt característic del Delta. Segons les dades obtingudes per a l’estació 

de Tortosa pel període 1942-1961 i 1986-2004, on la majoria de vents provenen del nord-oest, i 

en menor freqüència del sud-est. La velocitat mitjana del vent és de 1,70 m/s. Tot i que el vent 

més freqüent és el vent de l’oest que porta la velocitat mitja més elevada, de l’ordre de 2,9 m/s. 

Per a una anàlisi més detallada de la climatologia de la zona es pot consultar l’Annex 

corresponent a Climatologia, hidrologia i drenatge. 

3.3.3 Ambient atmosfèric 

La qualitat de l’aire en un indret està relacionada bàsicament amb dos factors: les activitats que 

puguin emetre contaminants i la meteorologia que fa dispersar aquests contaminants. 
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La contaminació atmosfèrica, encara que a vegades es detecta a simple vista, és un fenomen 

que es presenta a escala microscòpica. La concentració de contaminants s’expressen en 

unitats de massa i de volum (mg/m
3
, μg/m

3
, μg/l...) o en parts per milió (ppm). 

La vigilància i control de la contaminació atmosfèrica a Catalunya es porta a terme per mitjà de 

la “Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya” (XVPCA), 

adscrita al departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Aquesta xarxa s’estén 

a tot l’àmbit territorial català segons les necessitats que es manifestin en els diferents punts o 

zones on es vulgui estudiar, on es donin alguns problemes relacionats amb la contaminació, ja 

sigui d’origen industrial o domèstic, o si provenen del trànsit de vehicles. 

 Fonts de contaminació 

Els principals factors que influeixen en la qualitat de l’aire són les fonts de contaminació.  

Les principals fonts d’emissió de contaminants a l’atmosfera són els processos industrials, el 

trànsit rodat i, en menor grau, les emissions de les calefaccions domèstiques i de les activitats 

comercials. El 90 % del total de les emissions de monòxid de carboni (CO) provenen del sector 

de transports, mentre que les d’òxids de nitrogen NOx es reparteixen entre el sector del 

transport i l’industrial.  

 Meteorologia 

La capacitat de dispersió dels contaminants depèn principalment del règim de vents i la seva 

turbulència, de la humitat de l’aire, de la pluja i de la neu, de les inversions tèrmiques, de 

subsidència i advectives i de la pròpia estratificació de l’aire. El clima en aquesta zona és 

mediterrani marítim i temperat amb pluges minses. Els vents de ponent i la brisa marina fan que 

l’aire sigui net i clar, amb pocs dies amb boira, el que facilita la bona dispersió dels contaminats 

i ajuda a mantenir uns nivells de qualitat de l’aire molt bons. 

 Relleu 

El relleu té una gran influència sobre els moviments atmosfèrics i per tant sobre els fenòmens 

de contaminació. Per exemple, en el cas de les valls tancades els contaminants que han estat 

arrossegats fins aquesta zona o els que s’han produït a la mateixa vall tenen moltes dificultats 

en dispersar-se, i per tant queden retinguts a la vall produint un augment de la contaminació de 

la zona. Com que el present projecte es realitza al bell mig del Delta de l’Ebre, una zona de 

relleu molt obert i planer, sense valls tancades ni barrancs profunds, no existeixen barreres 

orogràfiques que puguin dificultar la dispersió dels contaminats. 

Taula 3.1   Principals contaminants presents a l’atmosfera. 

Contaminant Origen de l’emissió 

SO2 (diòxid de sofre) 
Utilització de combustibles rics en sofre (certs tipus de 

gasoils i carbó) 

NOx (òxids de nitrogen) 
Processos de combustió a altes temperatures (motors 

de vehicles sense catalitzadors, indústries) 

CO (monòxid de carboni) 
Combustió incompleta de combustibles orgànics 
(gasoils i gasolines de vehicles i calefaccions) 

HC (hidrocarburs) 
Combustió incompleta i evaporació dels combustibles 

de motors i calefaccions 

O3 (ozó) 
Contaminants secundari producte de les reaccions 

químiques entre els NOx i els HC 

Pb (plom) 
Utilització de benzines amb antidetonants que porten 
plom, combustions de productes amb alt contingut en 

plom (bateries) 

PST (partícules en suspensió) Processos de combustió, transport de materials... 
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Per conèixer el nivell de contaminants a la zona de Projecte, que inclou els municipis de 

Deltebre i l’Ampolla (al Baix Ebre), s’ha buscat l’estació de mesura més propera de la “Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica a Catalunya” (XVPCA): 

 

Fig. 3.2   Estacions de control de la contaminació atmosfèrica de la XVPCA més properes a la zona d’estudi. 

Com que no hi ha cap estació dins la zona d’estudi, i la més propera es troba a més de 10 km, 

les dades que a continuació es presenten no són exactament les que es corresponen amb la 

realitat. No obstant, com que tota l’àrea és força homogènia pel que fa a la composició de l’aire, 

l’estació d’Amposta sí que pot reflectir força satisfactòriament la situació de tota la zona. Una 

àrea amb poques indústries, situada prop del mar, amb un règim de brises propi d’aquesta part 

de la costa mediterrània i amb un relleu obert que permet l’acció dispersant dels vents marins i 

continentals. Tot i així cal aclarir que els nivells de contaminació de la zona del Projecte es 

preveu siguin lleugerament inferiors als d’Amposta ja que es tracta de poblacions menors, 

sense indústries i en un espai més obert. 

S’ha consultat l’Avaluació de la qualitat de l’aire de 2009 del Departament de Medi Ambient i 

Habitatge. Es fan estudis de 15 zones de Catalunya per avaluar l’estat de la qualitat 

atmosfèrica de l’aire. La zona del Projecte és la de les Terres de l’Ebre. 

Les àrees rurals representen gran part del seu territori. A la regió hi trobem nuclis urbans de 

grandària mitjana i petita, que representen un 20% del total de la zona. 

La zona d’estudi correspon a una porció de terres litorals que constantment es veu afectada 

pels vents de mestral (nord-oest) i de ponent (oest) que corre canalitzat per la vall de l’Ebre, i 

del llevant (de component est i portador de les pluges). Quan no hi ha aquests vents el 

predominant és la brisa. Les pluges més aviat minses i la vegetació característica del terreny 

de Maresme no afavoreix el rentatge de l’atmosfera ni el control de la resuspensió de pols 

provinent del sòl. 

A la Zona de qualitat de les Terres de l’Ebre els valors mesurats pel diòxid de nitrogen, les 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres, el diòxid de sofre, el monòxid de 

carboni, el benzè, el plom i el clor estan per sota dels valors límit establerts a la normativa 

vigent. 

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel no s’han superat els valors objectiu 

establerts a la legislació. 

Pel que fa als nivells d’ozó troposfèric mesurats són superiors al valor objectiu de protecció de 

la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013 en 2 dels 5 punts de mesurament de què ha 

disposat aquesta zona. No s’ha detectat cap superació del llindar d’informació ni del llindar 

d’alerta. 

Amposta

la Sénia

L’Ametlla de mar

Vandellòs
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Pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen s’han detectat 3 superacions del valor de 

referència diari. 

Respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres en aquesta 

zona, la xarxa ha disposat durant l’any 2009 de 4 punts de mesurament, dels quals cap ha 

superat els valors límit anuals i diaris. Si s’estudia l’evolució respecte d’altres anys s’observa 

que es mantenen els nivells. 

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari 

d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als 

valors límit. 

En general, i en el conjunt de les Terres de l’Ebre (zona 15 de la ZQA) s’hi donen nivells baixos 

d’emissions difuses i que les fonts contaminants més destacables provenen de les generades 

en les activitats domèstiques i el trànsit urbà principalment. Respecte a la IMD de les vies 

interurbanes, hi ha trams amb trànsit escàs i d’altres moderat i poques amb intens. Aquest 

índex es manté força regular al llarg de tot l’any, podent variar lleugerament els mesos d’estiu 

degut a la major presència de vehicles dels turistes per les carreteres costaneres. No es tenen 

dades del trànsit de vehicles a través de l’Ebre mitjançant transbordadors, però es creu que la 

IMD es correspondria amb una de baixa-moderada. 

A la zona d’estudi, i en general a tota la ZQA de les Terres de l’Ebre, les activitats industrials es 

situen en focus isolats, afectant un 27,5 % de les poblacions, amb un clar predomini de les 

activitats de tipus B (on pedreres, foneries d’acer i ferro, fàbriques de ceràmica i similars) que 

representen un 47,3% i del tipus C (fàbriques de mobles,...) que són un 49,3 % del total 

industrial). Les activitats de tipus A hi són molt poc presents (3,4 % de la indústria) i en el global 

de la ZQA de les Terres de l’Ebre tan sols un 30 % dels municipis tenen àrees industrials, estan 

exclosos de les mateixes tant Deltebre com l’Ampolla. 

Si aquesta situació de totes les Terres de l’Ebre en quan a la qualitat de l’aire és bona 

comparativament amb altres indrets, a l’entorn de la zona del projecte (Deltebre i l’Ampolla) les 

poques indústries presents i el baix trànsit rodat així com les condicions de relleu i climatologia 

confirmen que ens trobem en un entorn amb una qualitat de l’aire realment molt bona i amb uns 

nivells de contaminació baixos. 

Respecte a les fonts d’emissió domèstiques cal dir que no són molt importants per al global de 

la zona d’estudi malgrat els nuclis habitats siguin molt propers a la mateixa, però són nuclis 

petits, en general dispersos de manera que no es comporten coma fonts contaminats 

especialment dignes de ressaltar. 

En resum es pot dir que la qualitat de l’aire de la zona actualment és bona, com ho confirma la 

gran quantitat de fauna ornitològica de tot l’entorn, afavorit per un relleu molt planer, estar situat 

en un entorn molt obert, la manca de fonts potencialment contaminants, i una climatologia que 

afavoreix la dispersió dels contaminants en l’aire. La possible contaminació vindrà donada com 

a molt pel trànsit de vehicles per dins els municipis per accedir al nou pont projectat de 

Deltebre, les emissions domèstiques dels dos municipis així com, i a molt menor nivell, de les 

produïdes per les indústries i activitats agràries de la zona (cooperatives d’arròs amb certa 

producció de pols). 

3.3.4 Soroll 

Pel que fa al soroll o contaminació acústica produïda pel trànsit, tres elements bàsics hi 

intervenen: els focus emissors, el medi atmosfèric de propagació i els receptors. Per tant, la 

qualitat acústica de zona estarà determinada pels condicionants físics i urbanístics d'aquesta, i 

lògicament pels nivells de soroll produïts per l’emissor. 
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El soroll es pot definir com el so no desitjat i és un fenomen mediambiental que acompanya 

l’ésser humà des d'abans del naixement i durant tota la seva vida. El soroll cal considerar-lo 

com un contaminant ambiental, un residu energètic generat per un ampli ventall d'activitats 

humanes. La quantitat total d'energia dissipada com a soroll a la superfície terrestre és baixa 

quan es compara a altres formes d'energia, com la calòrica. 

És l'elevada sensibilitat de l'oïda que fa que aquesta forma d'energia arribi a ésser perjudicial 

pel bon funcionament fisiològic i psicològic de l’organisme, així com el d'altres espècies que es 

poden veure afectades. A més, el soroll pot interferir en un ampli ventall d'activitats humanes 

com el son, la comunicació i la concentració mental. 

El so és una vibració mecànica que per propagar-se requereix d'un medi que ha de tenir massa 

i elasticitat. La magnitud que s'utilitza per avaluar la pertorbació d'equilibri del medi on es 

propaga l'ona sonora és la pressió sonora. Es tracta de la variació de pressió per sobre i per 

sota de la pressió atmosfèrica. 

L'oïda humana no respon linealment als estímuls que rep sinó que més aviat ho fa de manera 

logarítmica. Per això i per l'ampli ventall de valors de pressió que són audibles, s'utilitza una 

escala logarítmica dels valors de la pressió sonora per mesurar el soroll i avaluar-ne la 

molèstia. 

Al llindar d'audició se li ha donat un valor de 0 a l'escala logarítmica i el llindar de dolor prendria 

un valor de 6. L'escala decibèlica és el resultat de multiplicar aquest valor de l'escala 

logarítmica per 20. A l'escala decibèlica un augment de 6 decibels (dB) equival a doblar la 

pressió sonora i un augment de 10 dB produeix un so de sonoritat doble. Alguns exemples del 

nivell de pressió sonora atansat en sons coneguts poden ajudar a la interpretació de l'escala 

decibèlica, que és la utilitzada en aquest estudi. 

Taula 3.2   Exemples de nivells de pressió sonora en dB. 

Nivell de pressió sonora en dB So conegut 

140 A 25 m de l’enlairament d’un avió 

120 Llindar de dolor 

100 Llindar de dolor 

80 Carrer molt sorollós 

60 Veu normal a 1 m 

40 Microordinador 

20 Estudi d’enregistrament de so 

0 Llindar d’audició 

 

El so és el resultat de la combinació de tons purs d'ones de diferents freqüències. L'oïda 

humana filtra més els tons més greus o freqüències baixes que els aguts o freqüències altes. 

Per simular una corba d'atenuació semblant a la corba de resposta de l'oïda, molts equips de 

mesura de so, com l'utilitzat en el nostre cas, porten incorporat un filtre anomenat A. Així l'equip 

interpreta el so que li arriba d'una manera semblant a com ho fa l'oïda. 

Els sorolls de moltes activitats humanes són variables, temporalment, pel que fa a la seva 

energia sonora. Per això s'ha introduït el concepte de nivell sonor equivalent o Leq, que és el 

nivell energètic constant que, al llarg d'un temps determinat, gasta el mateix nivell d'energia que 

el nivell fluctuant de so que nosaltres mesurem durant el mateix període de temps. 

De manera general es diferencien diversos nivells sonors segons la intensitat del soroll: 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XVIII. Estudi d’impacte ambiental 17 

 

Taula 3.3   Nivells sonors segons la intensitat del soroll. 

Nivell sonor Intensitat del soroll 

Nivells sonors molt alts 
Són aquells nivells on la pressió acústica és molt elevada. La 

franja de nivell acústic diürn es troba per sobre de 65 dB. 

Nivells sonors alts 
Són aquells nivells on la pressió acústica és força elevada. La 

franja de nivell acústic diürn està entre 60 i 65 dB. 

Nivells sonors mitjans Zones amb uns valors de pressió acústica entre 50 i 60 dB. 

Nivells sonors baixos 
En general se sol tractar de zones amb poca activitat humana i 

en general o en general poc transitades. La franja de nivell 
acústic és la de valors inferiors a 50 dB. 

 

Zonificació la zona de Projecte: 

Taula 3.4   Nivells sonors a la zona de Projecte. 

Nivell sonor Intensitat del soroll 

Nivells sonors molt alts - 

Nivells sonors alts 
Vies de comunicació (T-340 i TV-3454) i zona industrial als 

afores de Deltebre. 

Nivells sonors mitjans Zones urbanes més allunyades. 

Nivells sonors baixos 
Zones agrícoles més allunyades del nucli urbà, sense activitats 
humanes destacables, camins i carreteres amb poca circulació 

de vehicles i zones properes i del Parc Natural. 

 

3.3.5 Hidrologia 

A nivell general i a gran escala, la xarxa de drenatge d’aquestes comarques s’organitza en 

dues tipologies de sistemes fluvials clarament contrastats: els rius i els torrents. Formen el 

primer grup tres rius: la Sénia, el de les Canaletes (afluent de l’Ebre) i el més rellevant i que 

condiciona una bona part de la seva geografia, l’Ebre. El segon grup és tot el conjunt de 

torrents i barrancs que davallen pels vessants de les serres properes i que fan cap als tres rius 

esmentats. 

El cabal mitjà d’aquest important curs s’ha calculat en 505 m
3
/s, i aquest abundós cabal permet 

regar les planes al·luvials i litoral de tota la zona baixa del seu curs. En concret els canals de la 

Dreta i de l’Esquerra, presents en l’àrea d’estudi, permeten regar els fèrtils camps de tot 

l’entorn del delta. El total de canals, que són nombrosos, representen 281 km al llarg del riu, i 

reguen unes 60.000 ha de terreny agrícola. El control del cabal mitjançant diversos 

embassaments, permet disposar d’un cabal més regular, cosa que evita períodes de cabal 

escàs i, sobretot, les grans avingudes, les quals provocaven en el passat fortes inundacions. 

En total hi ha 52 pantans amb una capacitat total de 6.191 hm
3
. 

A més dels sistemes fluvials esmentats fins ara, el riu Ebre i tot el seguit de canals de regatge, 

els torrents de la regió i la zona de maresmes i estanys del dDelta de l’Ebre; a les rodalies de la 

zona d’estudi hi apareix un fet hidrològic de gran interès: els Ullals, que es troben al sud 

d’Amposta (al sud-oest de l’àrea d’estudi). S’esdevenen quan les aigües que s’han escolat en 

materials permeables (conglomerats...) ressorgeixen al trobar-se amb materials més fins i 

impermeables com són els sediments costaners (llims, argiles...). La composició de les seves 

aigües és molt constant a diferència d’altres ambients aquàtics costaners. Normalment són 

profunds i circulars, però de volum força reduït. Allotgen una comunitat biològica molt diversa i 

interessant. 
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Fig. 3.3   Principals sistemes hidrològics superficials al Delta de l’Ebre. 

3.3.5.1 Risc d’inundació 

Catalunya té, orogràficament i climàtica, igual que la resta de regions mediterrànies, un règim 

de pluges molt irregular tant temporalment com quantitativa. Amb aquests condicionants, són 

excessivament freqüents els episodis d'avingudes que provoquen inundacions, amb els riscos 

que això comporta tant a nivell de pèrdues materials com personals. 

L’ocupació d’aquests espais inundables s’ha anat incrementant al llarg del temps, sobretot en 

les darreres dècades, fet que ha suposat la realització de severes transformacions de les lleres 

i els terrenys que les envolten, amb actuacions urbanístiques, noves vies de comunicació, etc. 

Aquesta enorme transformació del territori, ha tingut una molt forta incidència sobre el natural 

discórrer de les aigües de pluja des de la seva presa de contacte amb els terrenys que 

conformen la conca fluvial fins a la integració i el posterior transcurs per la llera. 

La zona d’estudi més propera al riu, on l’absència de diferència de cota és manifesta, ha estat 

víctima al llarg de la història de nombroses inundacions. Des de la gran crescuda el 1582 fins a 

l’actualitat se’n compten unes disset, algunes d’elles catastròfiques, com la de l’octubre de 

1787, en la que l’aigua assolí 10 metres sobre el nivell d’estiatge. Aquests aiguats són 

essencialment a la tardor i s’originen a la conca del Segre-Cinca i a l’últim terç de l’Ebre. 

Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua mostra en els seus plànols d’informació sobre el risc 

d’inundació, que tot el Delta de l’Ebre es troba en una zona inundable amb un període de retorn 

de 50 anys. Per tant, els terrenys en els que s’inclou la zona d’estudi també es troba dins l’àrea 

inundable per un període de retorn de 50 anys. 

Malgrat el risc real d’inundacions, el fet que al llarg del riu Ebre es trobin tot un seguit de 

pantans i rescloses que regulen el seu cabal, no es preveu que en cas d’inundacions aquestes 

puguin arribar a ser tant catastròfiques com ho havien estat en segles anteriors. 
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3.4 El Medi biòtic 

3.4.1 Avaluació de l’hábitat 

Dins del Delta de l’Ebre es diposa dels segúents hàbitats naturals: 

Fig. 3.4   Hàbitats inclosos a la Directiva 92/43/CEE presents en el delta de l’Ebre. 

 

3.4.2 Vegetació 

Hom anomena vegetació potencial al poblament vegetal que es constituiria en una zona si 

l’home deixés d’actuar-hi. En circumstàncies normals correspondria a la vegetació que 

trobaríem en aquell territori si l’home no hi hagués actuat prèviament, per tant aquella vegetació 

que d’acord amb les potencialitats dels sòls, el clima,... hauria ocupat una determinada porció 

del territori d’una forma estable al llarg del temps. 

En el cas del Delta de l’Ebre, si es pensa en una situació hipotètica d’abandonament de tota 

activitat humana, es desencadenaria una ràpida successió de comunitats vegetals, les quals 

estarien cada cop més en equilibri amb les condicions d’humitat i salinitat del medi. En moltes 

àrees el paisatge resultant diferiria notablement del paisatge primitiu, doncs algunes 

infraestructures realitzades per l’home (canals, carreteres,...) continuarien modificant els cursos 

d’aigua i sals. Alhora la topografia originària ha estat modificada considerablement per l’activitat 

agrícola, bé rebaixant artificialment les zones altes, bé reblin les llacunes, depressions i ullals. 
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Tot plegat permet concloure que la vegetació potencial del Delta és en bona part, diferent de la 

vegetació primitiva d’abans de la colonització humana. 

A la zona d’estudi les comunitats vegetals que constituirien la vegetació potencial 

correspondrien a boscos caducifolis, principalment a extenses àrees de bosc de ribera 

principalment ocupades per albaredes amb vinca (Vinco-populetum albae). Aquestes 

formacions ocuparien bona part del territori del Delta, concretament en aquells espais més 

allunyats del front deltaic, concentrant-se al llarg del curs fluvial i a les zones més interiors, 

doncs es tracta d’una comunitat exigent en quant a la tolerància dels nivells salins. De ben 

segur que en estat natural en el Delta de l’Ebre s’hi localitzarien importants extensions de bosc 

de ribera, doncs és un territori amb unes excel·lents característiques ecològiques per al 

desenvolupament d’aquest tipus de vegetació. El Delta ofereix terrenys sedimentaris amb sòls 

profunds i un nivell freàtic molt superficial doncs dins de tot aquest sector els punts més 

enlairats es troben a un màxim de 4 m per sobre del nivell del mar, de manera que el nivell 

freàtic seria en tot cas a l’abast de la vegetació de ribera. Originàriament el domini de vegetació 

ripària (boscos i bosquetons de ribera) ocuparia principalment els leevés fluvials, és a dir 

aquelles zones altes que únicament queden cobertes per l’aigua durant els grans 

desbordaments del riu. 

 Domini de la vegetació ripària representat per l’ Albareda amb vinca (Vinco-Populetum 

Albae). 

 Domini de la vegetació helofítica (canyissars). 

 Domini de la vegetació aguàtica. 

La vegetació actual és la que existeix i per tant es pot observar en un determinat territori. És, en 

definitiva, la que permet valorar globalment la diversitat i qualitat botànica de la zona i també 

permet, a partir de comparatives amb la vegetació climàcica o potencial, establir quina ha estat 

la pressió que ha efectuat l’home damunt d’aquestes comunitats. 

Així les principals comunitats vegetals presents a la zona de projecte són la vegetació 

helofítica, la vegetació aquàtica, el bosc de ribera, les comunitats ruderals i les comunitats 

arvenses. 

Finalment destacar que a la zona d’estudi hi trobem un darrer tipus de comunitats constituïdes 

per arbres ornamentals en els espais enjardinats, en aquesta categoria s’hi inclouen els jardins 

de les zones urbanitzades i cases aïllades. Aquests espais presenten espècies introduïdes de 

caràcter ornamental i ocuparien zones representatives dins la zona urbana. 

 

Fig. 3.5   Vegetació característica del Delta: bosc de ribera (a); nimfea blanca (b); rave de mar (c); sosa de flor (d); 

canyissars (e). 

 

(a) (b)

(c)

(d)

(e)
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D’aquesta flora, una part important es troba protegida segons diferents legislacions: 

Taula 3.5   Flora protegida al Delta de l’Ebre segons diferents legislacions. 

 

3.4.3 Fauna 

El Delta de l’Ebre ofereix un marc de natura incomparable, únic i singular. Un paisatge d’una 

gran riquesa biològica que aplega una diversitat faunística i florística d’un valor incalculable. 

Amb els seus 320 km
2
 de superfície, constitueix l’hàbitat aquàtic més extens de les terres 

catalanes i representa un enclavament de vital importància dins les zones humides de la 

Mediterrània. 

La seva riquesa biològica contrasta amb la profunda humanització i transformació agrícola 

d’una gran part de la seva superfície. A fi de fer possible l’harmonia entre els valors naturals de 

la zona i la seva explotació per part dels humans, i a instàncies dels seus habitants, la 

Generalitat va constituir el 1983 el Parc Natural del Delta de l’Ebre. La seva importància és 

reconeguda a escala internacional pels màxims organismes especialitzats. 

Malgrat la intensa activitat humana a les terres deltaiques, la riquesa biològica del Delta encara 

es manifesta en que aquest espai té importància internacional per a 8 espècies de plantes i 69 
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de fauna vertebrada, la majoria aus. El seu valor per als ocells es fa visible tant en el seu paper 

d’àrea de cria, amb 95 espècies nidificants, com en el de zona d’hivernada, de repòs o 

d’alimentació durant els períodes migratoris. És un espai de gran importància com a zona de 

pas o de destí de moltes espècies d’aus europees i africanes en les seves migracions anuals. 

Però l’acció de barrera de les infraestructures viàries per al desplaçament d’animals no 

voladors és important en aquesta zona i limita molt els seus moviments. L’important trànsit 

d’algunes de les vies de comunicació presents al territori i la presència humana, provoca que 

les espècies s’allunyin de les àrees més sorolloses i vagin cap a indrets més tranquils. És molt 

important i negatiu l’efecte contaminant que es deriva de l’ús d’adobs i pesticides en els 

conreus. 

En el poblament animal de la plana deltaica, dominen les espècies lligades als medis aquàtics. 

L’existència d’una gran diversitat d’ambients, juntament amb l’elevada productivitat d’aquest 

tipus de medis, afavoreix que la fauna hi sigui molt nombrosa. Les zones litorals del Delta 

permet que sigui freqüent que moltes espècies s’allotgin, descansin i/o s’alimentin en aquesta 

àrea. 

Els mosquits, els insectes més coneguts i característics, han portat ja des del 1917 

(Mancomunitat de Catalunya) a emprendre una lluita sistemàtica contra el paludisme, endèmic 

al sector. Dels lepidòpters n'hi ha infinitat d'espècies que ataquen els conreus, algunes 

interessants des del punt de vista zoogeogràfic, com Chilo supressalis, Borbo zelleri o 

l'excepcional presència de diverses espècies de Danaus sp. Als arrossars hi ha nombroses 

espècies de petits i interessants crustacis, com Apus cangriformis. 

Amb una base de fauna entomològica tan extensa, els predadors hi són ben representats: 

aranèids com l'argiope dels sorrals (Argiope lobata) o nombrosos odonats com els cavalls de 

bruixa o rodadits (Libèl·lula sp.) i toreros (Calopterix sp.). Als vespres d'estiu, nuvolades 

d'efímeres (Polymitarcis virgo) es precipiten als punts de llum. 

Els coleòpters tenen també una nombrosa representació i el seu paper en els diferents 

ecosistemes resulta bàsic: els iaios (Hydrophilus) dels arrossars i les seves agressives larves i 

miquels, el gènere Pimelia dels sorrals, així com Scarabeus, Anoxia, Amphimalon, 

Elenophorus, etc. 

Quant a l'herpetofauna, destaquem primer les nombroses serps d'aigua. Les tortugues són en 

canvi poc freqüents i les granotetes (Hyla meridionalis) estan quasi extingides; només la 

granota (Rana perezi) aguanta una població elevada. Entre els gripaus hi ha el comú i el 

d'esperons. El discoglós es troba aïlladament per tot el Delta. Les sargantanes es troben arreu 

(Podarcis hispanica) i a les platges corren les sargantanes del Psammodromus algirus, sorrals i 

d'altres (Acanthodactylus erythrurus). Els tritons són escassos i els dragonets (Tarentola 

mauritanica i Hemidactylus turcicus) es troben a les edificacions. 

L'avifauna del Delta és la més característica i la seva importància quantitativa i qualitativa 

ultrapassa de molt l'interès local i té una màxima importància internacional. Per això, en 

diverses convencions, el delta de l'Ebre apareix com a zona de màxim interès, per les colònies 

de cria, anàtids, limícoles i ocells marins i pel pas d'ocells migratoris hivernants, inclosa sempre 

dins la categoria A, de prioritat de protecció urgent. 

Aquest fet es fa especialment evident a la tardor, els mesos d'octubre i novembre, quan ja 

recollit l'arròs, els camps resten encara enaiguats i són colonitzats per milers i milers d'ocells 

aquàtics que passen en migració o inicien la seva hivernada. En el cas concret dels ànecs, en 

els mesos de novembre de 1980 i 1981 se'n comptaren més 75.000 exemplars , a més d'unes 

16.000 fotges. La situació normal a la tardor és una mitjana de 53.000 ànecs i 13.000 fotges, i a 

l'hivern de 26.000 ànecs i 5.000 fotges. Aquestes xifres representen més del 90 % dels ànecs 

de Catalunya a l'hivern i un 10% dels hivernants a la Península ibèrica. 
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Espècies de molt interès són entre d'altres, el cullerot (Anas clypeata) i l'ànec xiulador o 

piulador (Anas penelope), encara que el gruix dels estols sigui format pels colls verds o àdenes 

(Anas platyrhyncos). També té interès anomenar l'ànec blanc (Tadorna tadorna), l'ànec griset 

(Anas strepera), el xarxet comú (Anas crecca), i el morell de cap-roig (Aythya ferina). 

Dins d'altres grups d'ocells és interessant de mencionar l'arpella (Circus aureginosus), el 

mussol emigrant (Asio flammeus), el bitó comú (Botaurus stellaris), el martinet menut 

(Ixobrychus minutus), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax) el martinet ros (Ardeola 

ralloides), l'esplugabous (Bubulcus ibis), el martinet blanc (Egretta garzetta), el bernat pescaire 

(Ardea cinerea), l'agró roig (Ardea purpurea), el flamenc (Phoenicopterus ruber), el cabussó 

emplomallat (Podiceps cristatus), el rascló (Rallus aquaticus), la picardona (Porzana pusilla), la 

fotja vulgar (Fulica atra), la garsa de mar (Haematopus ostralegus), el cames-llargues 

(Himantopus himantopus), el bec d'alena (Recurvirostra avosetta), la perdiu de mar (Glareola 

pratinicola), la gavina blanca (Larus genei), la gavina corsa (Larus audounii), entre molts altres. 

El nombre d'exemplars d'ocells varia entre els 50.000 i els 100.000 distribuïts en unes 330 

espècies que representen el 60% de les espècies d'Europa, i amb una nomenclatura local que 

inclou uns 250 noms i la converteix en una de les més riques del món. 

Els peixos són abundants per l'important paper que l'aigua juga al Delta i pels distints graus de 

la seva salinitat, que va des de nivells insignificants als ullals fins a la mar, passant pels 

aiguabarreigs del riu amb aquesta. Els esturions i les llamprees han minvat dràsticament, igual 

com es sabogues (Alosa sp.). Per contra, han aparegut espècies noves com la perca 

americana (Micropterus salmoides), el lluç de riu (Esox lucius), el peix gat (Ictalurus nebulosus) 

i el silur (Silurus glanis). A part d'aquestes espècies, més aviat escasses, n'hi ha d'altres ben 

abundoses: mugílids, ciprínids, serrànids, etc. dels quals es pesquen centenars de tones cada 

any. Les anguiles han constituït una pesca tradicional (30 a 50 tones anuals i més de 5 t 

d'angules). Les espècies marines de moixarres, corballs, reigs i molls han donat també justa 

fama al litoral deltaic. 

Quant als mamífers, la intensa humanització del Delta fa que la presència de grans mamífers 

sigui esporàdica (cas dels senglars i els toixons), però consta la presència en temps passats de 

cérvols i cabirols. Actualment, queden alguns conills boscans i es crien guineus, i queden pocs 

exemplars de llúdries, eriçons i mosteles. Són molt freqüents les rates d'aigua, els ratolins i els 

furanys (Crocidura sp). El poblament de rates pinyades, abans extraordinàriament nombroses, 

ha minvat molt. 

 

Fig. 3.6   Fauna característica del Delta: limícoles (a); martinet ros (b); dorades (c); flamencs (d). 
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3.4.3.2 Peixos 

La presència propera de la badia del Fangar i del mar provoca que en zones properes a la 

d’estudi es puguin trobar els següents espècies de peixos protegides: 

Taula 3.6   Espècies de peixos protegides al Delta de l’Ebre segons diferents legislacions. 

 

3.4.3.3 Rèptils i amfibis 

Es solen trobar espècies de rèptils ben adaptades als marges dels camps de conreu i a les 

zones urbanitzades. Són espècies més ben representades d’habitats de secà, pel que aquest 

grup estarà poc representat en l’àrea d’estudi. Tot i que sovint es pugui apreciar l’existència 

d’alguns rèptils en nuclis urbanitzats (dragons i sargantanes), hi ha espècies més sensibles a la 

pressió humana que han desaparegut (o quasi bé ho han fet) en els darrers anys, com per 

exemple el llangardaix i la majoria de serps, incloses les d’aigua, que des de fa temps han estat 

perseguides injustament. 

El fet que hi hagi el riu Ebre, i que l’agricultura practicada a la zona d’estudi requereixi d’una 

extensa xarxa de canals de reg, afavoreix la presència d’algunes espècies d’d’amfibis. El que 

pot ser més interessant és que en determinades èpoques l’aigua, especialment a la primavera, 

hi queda embassada afavorint la reproducció d’aquests animals. És per això que la seva 

presència es fa molt més evident de l’abril al maig, quan abunden els capgrossos. 
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Taula 3.7   Espècies de rèptils i amfibis protegides al Delta de l’Ebre segons diferents legislacions. 

 

3.4.3.4 Mamífers 

La intensa humanització del Delta fa que la presència de grans mamífers sigui esporàdica, com 

és el cas del senglar (Sus scrofa) i el teixó (Meles meles). Actualment queden alguns conills 

boscans (Oryctolagus cuniculus) i algunes guineus (Vulpes vulpes) i, tot i ser menys abundants, 

encara hi ha exemplars d’eriçons (Erinaceus europaeus) i mosteles (Mustela nivalis). Són molt 

freqüents les rates d’aigua (Arvicola sapidus), els ratolins (Mus sp.) i les musaranyes (Crocidura 

i Sorex sp.). La població de ratpenats del delta, en recuperació en anys anteriors, està formada 

per 6 espècies diferents. Són beneficioses per als humans, ja que depreden els mosquits (entre 

altres petits insectes). 
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Taula 3.8   Espècies de mamífers protegides al Delta de l’Ebre segons diferents legislacions. 

 

3.4.3.5 Aus 

Els ocells del Delta tenen una importància quantitativa i qualitativa de rellevància internacional. 

Aplega algunes de les colònies de cria d’ocells marins més importants de la Mediterrània.  

El Delta també és utilitzat com a zona de nidificació per altres espècies de limícoles, anàtids i 

ardèids. En els mesos freds, milers d’ocells procedents del nord d’Europa arriben al Delta per 

passar un hivern més suau i es produeixen grans concentracions d’ànecs, fotges i limícoles a 

les llacunes i als arrossars inundats.  

Al delta de l’Ebre s’han observat més de 350 espècies de les prop de 600 existents a Europa. 

Les espècies més abundants seran, a més de les aquàtiques, les adaptades a conviure prop de 

l’home i que presentin costums gregaris, com ara moltes aus de l’ordre dels passeriformes. Per 

tant destacaran en aquesta zona del delta de l’Ebre moltes de les espècies d’aus aquàtiques 

que acudeixen als arrossars a alimentar-se, així com les que fan servir el riu Ebre per penetrar 

cap a l’interior del territori. 
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Taula 3.9   Espècies d’aus protegides al Delta de l’Ebre segons diferents legislacions. 
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3.4.3.1 Aïllament i efecte tall de la nova traça 

La construcció d’infraestructures fragmenta el territori mitjançant barreres artificials, causant 

impactes directes sobre els ecosistemes naturals i un efecte indirecte d’aïllament. Cal, per tant, 

desenvolupar xarxes ecològiques, és a dir, un conjunt d’espais naturals connectats mitjançant 

ambients prou conservats que permetin la dispersió d’espècies de fauna i flora. 

Alguns dels principals efectes de les carreteres sobre la fauna són: 

I. Pèrdua i pertorbació dels hàbitats. 

II. Efecte barrera. 

III. Augment del risc d’atropellament. 

En relació a l’efecte barrera de la nova infraestructura, la construcció de la nova traça de la via 

ciclista en el tram d’estudi afecta certa part del traçat. En aquelles traces on es condicionen 

camins existents no es preveu una major afecció, mentre que en aquelles en què s’obre una via 

paral·lela a la carretera existent sí que es pot presentar tal efecte. S’hauran de construir 

terraplens pràcticament en tot el seu recorregut, de manera que caldrà prendre mesures per 

que sigui permeable a la fauna. 

3.4.4 Espais d’Interès natural i protegits 

D'acord amb el Servidor Interactiu de Mapes Ambientals (SIMA) del departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya, la zona de Projecte comprèn espais d'especial interès 

en quant a protecció mediambiental: 

 Zones d’especial protecció de les aus i que formen part de la xarxa Natura 2000. 
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Fig. 3.7   Espais compresos a la Xarxa Natura 200 al Delta de l’Ebre. 

 

 Espais Naturals de Protecció Especial. 

 

Fig. 3.8   Espais Naturals de Protecció Especial al Delta de l’Ebre. 

 

 Zones incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

 

Fig. 3.9   Espais inclosos al PEIN al Delta de l’Ebre. 
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3.4.5 Zona de les Olles 

3.4.5.1 Extracte de l’avaluació de l’estat de conservació 

Tot el terme municipal de l’Ampolla està inclòs en aquesta zona. La bassa de les Olles és, 

però, la llacuna més petita del delta en quan a superfície. Zona d’unes 406 ha, integrada 

majoritàriament per arrossars (71,6%) però que inclou superfícies notables d’hàbitats helofítics 

(13,5%), halòfils (5%), de llacuna litoral (3,5%) i de platges i dunes (2,8%). 

El municipi de l’Ampolla és un centre d’afluència turística molt important. El Ministeri de Medi 

Ambient, amb consens amb l’Ajuntament de l’Ampolla i el Parc Natural, ha realitzat uns 

itineraris naturalístics en que s’explica al visitant mitjançant la senyalització informativa 

adequada els valors naturals de la zona. 

La llacuna de les Olles a més de petita té greus problemes de colmatació i d’eutròfia. Degut 

bàsicament a l’existència d’una important estació de bombament d’aigües que n’evacua una 

gran quantitat carregada de sediments en suspensió, biocides, aigües residuals de poblacions 

pròximes, nutrients i brossa en general. La conseqüència de tot això és el rebliment de la 

llacuna i l’eutrofització amb el conseqüent desaparició de les praderies de macròfits. A la 

vegada, la desaparició de macròfits repercuteix negativament en les poblacions faunístiques, ja 

que aquests formen part essencial de la seva dieta. Existeixen altres impactes sobre la zona 

com són la presència de línies elèctriques i una activitat cinegètica massa intensiva. 

3.4.5.2 Principals línies d’actuacions de conservació i/o restauració 

 El principal objectiu per a la zona es tracta en la restauració de la bassa de les Olles. 

Això consisteix en el dragat del fons de la llacuna on existeix actualment la zona 

d’aigües lliures. També aquest projecte contempla la restauració del fluxos de les 

aigües que hi desemboquen a l’interior de la llacuna a fi d’evitar l’entrada tan important 

d’aigües contaminades. També es crearia a l’interior de la cubeta una illa on es recreïn 

els ambients idonis per a l’establiment de colònies d’ardèids. 

 Es proposa la declaració de la llacuna com a zona de pesca professional. 

 És pretén millorar l’ordenació de l’activitat cinegètica: control del número de tirades i de 

caçadors que accedeixen a la bassa i regular les zones d’entrenament de gossos. 

 Pel que fa a les línies elèctriques s’opta per l’eliminació o soterrament d’aquestes. 

3.4.6 Zona de Badia i Fangar 

3.4.6.1 Extracte de l’avaluació de l’estat de conservació 

L’àrea del Fangar és producte de la reordenació dels sediment de l’erosió d’un antic lòbul 

deltaic abandonat pel riu. Es tracta d’una gran zona d’unes 1.915 ha en la que hi són presents 

hàbitats marins de badia (48%), ambients halobis (22,4%), arrossars (23%) i sectors de platges 

i dunes (3,9%). La seva naturalesa sorrenca i plana i envoltada de mar fan d’aquesta península 

una important àrea de nidificació d’ocells marins. 

La badia rep el drenatge d’una gran superfície d’arrossars i s’ha desenvolupat una extensa 

praderia de macròfits; possiblement afectada pels detritus i residus de les muscleres. 

La zona està declarada reserva natural de fauna salvatge i zona de caça controlada a l’interior 

de la badia. L’impacte visual de les estructures de l’activitat marisquera i pesquera que s’hi 

desenvolupa és una afectació important a més dels possibles danys a la praderia de macròfits 

que es pot produir a les àrees de cultiu de cloïsses. 
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3.4.6.2 Principals línies d’actuacions de conservació i/o restauració 

 Xatracs, gavina capblanca, garsa de mar. Tota la plana, des del mirador fins a la punta 

és zona de cria, es necessita continuar amb el regulament actual, en el que es regula el 

pas de la gent en les èpoques de cria, juntament amb la informació pertinent. De abril a 

juliol sobretot. 

 Creació d’una zona perimetral a la badia de vegetació emergent que serveixi com a 

depuradora de les aigües que entren a la badia. 

 Macròfits de la badia del Fangar: existència de macròfits a la badia inclòs en zona que 

no forma part del Parc; s’hauria d’incloure aquesta zona dins l’àrea protegida. 

 Adequació de les infrastructures dels pescadors de la punta del Fangar al paisatge, 

eliminació dels objectes no integrats (cotxes vells, caravanes, etc.). 

3.4.7 Risc d’incendis forestals 

Els incendis forestals constitueixen un problema ambiental de primera magnitud per bona part 

del territori de Catalunya ocupat en més de la meitat de la superfície per formacions forestals. A 

les àrees de clima mediterrani, les condicions del clima i les característiques de la vegetació 

que s'hi estableix fan que el risc de foc sigui alt, sobretot durant els llargs períodes d’aridesa 

estival. 

Un altre factor que sol incrementar els risc d’incendi són els canvis en els usos del sòl, per una 

banda l’abandonament d’àmplies zones agrícoles i dels aprofitaments forestals, han afavorit 

l'expansió de masses contínues de vegetació llenyosa. Per altra banda l’increment de la 

freqüentació, l’increment de la xarxa d’infraestructures com carreteres, línies elèctriques que 

travessen masses forestals, i l'abundància d'activitats humanes capaces d'iniciar incendis en 

zones properes al bosc, són factors determinants a l’hora d’accentuar el risc d’incendi forestal. 

Per tant, el risc d’incendi és un factor molt important als boscos mediterranis, d’aquí que es 

realitzi en el present projecte una anàlisi del risc d’incendis forestals a la zona d’estudi. La 

valoració del risc passarà per determinar el grau de combustibilitat i inflamabilitat de la 

vegetació, així com avaluar la continuïtat i superfície de les masses vegetals que hi trobem. En 

l’àmbit del Delta de l’Ebre, és evident que l’alt percentatge de la superfície ocupada per una 

banda per conreus, i l’altra l’abundància de zones d’aiguamolls, fan que les característiques de 

la vegetació de la zona amb molt pocs retalls forestals, portin a un baix risc d’incendis forestals. 

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General del Medi Natural del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya facilita té informació 

del mapa de combustibilitat i inflamabilitat, així com la relació dels diferents incendis que han 

tingut lloc en el terme municipal afectat, l’hemidelta nord, durant els darrers 18 anys. 

La zona afectada pel present Projecte, entre la bassa de les Olles i Deltebre, no estan 

catalogada com a zona d’alt risc d’incendis forestals segons el Decret 64/1995 en el qual 

s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

En l’àmbit de Projecte ja s’ha comentat en els corresponents apartats de vegetació que no hi ha 

masses forestals naturals, únicament hi ha algunes formacions forestals plantades per l’home i 

les que constitueixen la vegetació de ribera representades per canyissars, alguns canyars, 

entorn de l’àmbit fluvial de l’Ebre. La vegetació amb més representativitat a les zones és la 

constituïda per formacions de tarongers i retalls amb horta i altres conreus, i comunitats de 

vegetació ruderal als marges de camins i en parcel·les abandonades. 
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Fig. 3.10   Risc d’incendis a Catalunya. 

Donat que el present Projecte es tracta d'una carretera (per a bicicletes, però carretera al cap i 

a la fi), s'agafen com a base els requeriments del Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures 

de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres, on s'estableixen una 

sèrie d'estudis en l'àmbit dels estudis d'impacte ambiental i manteniment.  

Aquest són: 

 Combustibles forestals i inflamabilitat. 

 Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals. 

 Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes. 

3.5 El Medi antròpic 

La zona d’estudi inclou els municipis de Deltebre i l’Ampolla, a la comarca del Baix Ebre de la 

província de Tarragona a Catalunya, al bell mig del Delta de l’Ebre. 

3.5.1 Població 

Les poblacions de Deltebre i l’Ampolla han augmentat al llarg dels darrers anys (Taula 3.10). 

3.5.2 Patrimoni cultural 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció dels bens 

integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

La comarca afectada per la construcció d’aquesta carretera és el Baix Ebre, íntimament lligada 

històricament, amb una influència important de Tortosa, i en menor mesura Amposta, i també 

pel riu Ebre. 
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Taula 3.10   Evolució de la població a la zona d’estudi. 

 Deltebre l’Ampolla 

1998 12.098 3.540 

1999 11.751 3.118 

2000 11.445 2.947 

2001 11.063 2.662 

2002 10.811 2.613 

2003 10.943 2.518 

2004 10.757 2.294 

2005 10.697 2.133 

2006 10.541 1.988 

2007 10.381 1.893 

2008 10.250 1.831 

2009 10.169 1.756 

2010 10.164 1.701 

 

La contínua progressió de la línia de costa, les successives goles de l'Ebre i els ports 

resultants, l'ampliació de la superfície amb nous recursos per a caça, pastura, salines, 

recol·lecció de barrella i regalèssia, la formació de basses amb més possibilitats de pesca o 

exportació de sangoneres, els canals de navegació que irremissiblement havien de ser per a 

reg i, finalment, la progressiva ampliació d'una extensa xarxa hidràulica van ser els factors 

decisius del periòdic assentament de l'home, la dona i els seus xiquets ocupant i transformant 

amb sacrifici gegantí la Ribera. L'ajuda dels animals de càrrega va ser imprescindible, i encara 

se'ls admira avui dia. D'aquesta manera s'ha acomplert la gradual història del Delta, lligada 

entorn de la família, màxim motor i institució. 

Cal diferenciar, però, un primer assentament molt més antic que té lloc tot seguint la 

desapareguda línia de costa i una posterior ocupació de la plana deltaica, a mesura que 

l'aprofitament dels recursos la fa cada cop més atractiva. Tribus ilercavòniques, romans i àrabs 

van viure a terra ferma, i a l'edat mitjana els comtes de Barcelona conquereixen aquestes terres 

i les repoblen gràcies a la fidel intervenció dels ordes del Temple i dels Hospitalers. Es refan 

torres de vigilància o se'n fan de noves, disposades segons el corredor costaner on es funden 

els futurs municipis actuals. 

A començaments de l'edat moderna, com a la resta de l'Estat, són expulsats primer els hebreus 

i després els moriscs d'aquestes terres —pel port dels Alfacs marxen uns 40.000 musulmans 

procedents d'Aragó, encara que molts es refugien aquí i deixen valuosos testimonis. De fet, la 

Ribera deu als musulmans, entre altres coses, la construcció i l'ampliació de l'assut de Xerta 

(1552), d'on més tard arriben els vivificadors canals. 

Durant el segle XVI s'edifiquen noves torres de defensa —torre de l'Àngel Custodi, torre de 

Sant Joan...— a la vora del mar per al control de la pirateria turca. Al costat d'aquestes torres 

també sorgeixen petits nuclis de població dins la plana, però és als marges centrals del riu, més 

elevats i poc salabrosos, on s'estableixen a poc a poc la majoria dels riberencs. Un exemple 

d'això és la construcció de la primitiva capella de la Cava (Deltebre), el 1710. Altres nuclis de 

població sorgeixen al costat de les salines ja desaparegudes, o dels antics camins per on 

baixaven els ramats, traçats pels lligallos, institució medieval que a més regulava els usos i 

costums entre els pastors i les parades públiques de bestiar. La pastura de bous i ovelles que, 

en un principi, caracteritzava la Ribera passa després a un segon terme. 
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Un moment clau, malauradament fracassat, és el 1770-1780, quan Carles III pretén amb el 

canal de navegació i els plànols de «Nueva Población» fer de la petita Ràpita un nou nucli 

portuari de creixement anomenat San Carlos de la Rápita. 

Però el gran canvi històric que propulsa el creixement demogràfic de la Ribera es produeix 

quan s'inicia el regatge de les terres ermes intentant transformar-les en camps d'arròs, malgrat 

la por als mosquits i el paludisme («la passa»), les catastròfiques riuades i altres penalitats. 

Amb l'obertura dels canals, seguida de forts brots de paludisme, fins al 1918 van morir unes 

3.000 persones. 

Quant a períodes, per tant, la divisòria també és molt clara: abans i després dels canals de reg. 

Això vol dir l'any 1860 per a l'hemidelta dret i el 1912 per a l'hemidelta esquerre, en què els 

primers canals donen pas a una expansió de terres de conreu, seguit d'un manifest creixement 

demogràfic a tot el Delta: dels 5.278 habitants l'any 1857 es passa als 20.013 l'any 1930! 

Abans dels canals, una economia primària i extractiva, basada en l'aprofitament dels recursos 

naturals —pesca, caça, recol·lecció, salines...—; després dels canals, un intens aprofitament 

agrícola amb reminiscències del període anterior. 

Aquesta barreja isolada d'activitats —pastors, caçadors, pescadors, pagesos o navegants— 

dutes combinadament a terme per gent vinguda d'arreu explica el caràcter diferenciat, 

heterogeni i obert dels riberencs. Explica també molts aspectes culturals, de parla, 

indumentària, dansa o menjars elaborats en una síntesi autòctona i a la vegada forastera. Els 

250 noms locals per els ocells —una de les nomenclatures locals més riques del món— en són 

un bon exemple. 

Cal advertir, però, que l'aprofitament de la Ribera no ha estat equitatiu. La marcada diferència 

entre grans propietats i les innumerables petites explotacions familiars que han perdurat fins 

avui —el 60% de les més de 3.000 explotacions arrosseres actuals no superen les 4 ha— ve 

de molt lluny. Ja des del 1719, amb les primeres concessions reials de latifundis per collir la 

barrella, junt amb les precipitades desamortitzacions del segle xix, que subhastaven els 

«prados baldíos», i les posteriors vendes fàcils als escassos adinerats són les principals 

causes de la desigual privatització dels terrenys estatals, menyspreats abans dels canals. Això 

provoca una marcada diferència en l'estructura de la propietat: una immensa massa de bracers 

que amb el seu esforç van redimir la Ribera, i van anar comprant a poquet a poquet un tros 

d'arrossar, on van edificar la casa —així s'explica també el perquè de la població dispersa—, 

als amos que posseïen les terres i vivien més lluny. Malgrat tot, les riberenques i els riberencs 

sempre s'han sentit orgullosos del seu esforç i dels resultats que ara tots admirem: els il·limitats 

camps d'arròs. 

Sobre la zona de Deltebre hi ha un inventari de patrimonis arqueològics i arquitectònics: 

 Barraca d’en Claver. 

 Mas Bonastre. 

 Mas Peixer. 

 Pont del Moro. 

 Torre Curta. 

 Torre de l’Àngel Custodi o de Sòl-de-Riu. 

 Església de Jesús i Maria. 

 Església de Sant Miquel. 

 Pont del Moro III. 
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4 Identificació i avaluació d’impactes 

L'objectiu d'aquest anàlisi d 'impacte ambiental comporta un conjunt d'impactes, negatius i 

positius, que es desprenen dels elements justificatius de la infraestructura. 

El conjunt d'afeccions i de sensibilitats del mitjà ha estat previst inicialment per limitar els 

impactes negatius que es poden generar amb la construcció de la nova via de comunicació. En 

aquest capítol s'estableixen les relacions entre les accions del Projecte i la resposta dels 

elements i factors del medi, i s'estimen els possibles impactes ambientals que es poden originar 

a causa de les obres. 

4.1 Avaluació d’impactes i definició de mesures corretores 

Per a l'avaluació dels efectes s'utilitza un mètode d'avaluació qualitatiu. Les fitxes d'avaluació 

descriuen, mitjançant cinc apartats, conceptes en ordre metodològic i jeràrquic respecte a 

l'acció preventiva de l'avaluació de l'impacte ambiental. Aquests apartats són els següents: 

 Medi afectat. 

 Descripció breu i localització de l'impacte. 

 Caracterització dels possibles efectes de l'impacte. 

 Avaluació de l'impacte. 

 Breu descripció de mesures correctores a adoptar. 

Aquesta avaluació es realitza d'acord amb els criteris que es descriuen en l'Annex de 

Conceptes Tècnics del Reglament per al'execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 de 28 

de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, BOE n º 239, de 1988.10.05. És a dir, els efectes dels 

impactes es caracteritzen i s'avaluen d'acord amb les definicions que s'estableixen. 

4.2 Terminologia de caracterització 

Per a la caracterització dels impactes s'utilitza un criteri d'efectes: 

Taula 4.1   Caracterització dels impactes ambientals. 

Grup Subgrup Caracterització Definició 

A 
A Notable 

Aquell que es manifesta com una modificació del medi 
ambient, dels recursos naturals, o dels seus propis 
processos fonamentals de funcionaments, que produeixin 
o puguin produir repercussions significatives en els 
mateixos. 

A1 Mínim Aquell que es pugui demostrar que no és notable. 

B 

B Positiu 

Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i 
científica com per la població en general, en el context 
d'una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics i 
de les externalitats de l'actuació prevista. 

B1 Negatiu 

Aquell que es tradueix en pèrdua de valor naturalístic, 
estèticocultural, paisatgista, de productivitat ecològica, o 
en augment dels perjudicis derivats de la contaminació, 
de l'erosió o saturació i la resta de riscos ambientals en 
discordança amb l'estructura ecològicogeogràfica , el 
caràcter i la personalitat d'una localitat determinada. 

C C Directe 
Aquell que té una incidència immediata en algun aspecte 
ambiental. 
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C1 
Indirecte o 
Secundari 

Aquell que suposa incidència respecte a la 
interdependència, o en general respecte a la relació d'un 
sector ambiental amb altres. 

D 

D Simple 

Aquell que es manifesta sobre un únic component 
ambiental, o que es troba de manera individualitzada, 
sense conseqüències en la inducció dels nous efectes, ni 
en l'acumulació de sinergia. 

D1 Acumulatiu 

Aquell que en prolongar en el temps l'acció de l'agent 
inductor, incrementa progressivament l'efectivitat 
temporal similar a la de l'increment de l'agent causant del 
dany. 

D2 Sinèrgic 

Aquell que es produeix quan l'efecte conjunt de la 
presència simultània de diversos agents suposa una 
incidència ambiental més gran que l'efecte suma de les 
incidències individuals contemplades aïlladament. 
Així mateix, s'inclou en aquest tipus aquell efecte, la 
manera d'acció del qual indueix en el temps l'aparició 
d'altres nous. 

E 

E A curt termini 
Aquell la incidència del qual pot manifestar-se dins del 
temps comprès en un cicle anual. 

E1 A mitjà termini 
Aquell la incidència del qual pot manifestar-se abans de 
cinc anys. 

E2 A llarg termini 
Aquell la incidència del qual pot manifestar-se en un 
termini superior als cinc anys. 

F 

F Permanent 

Aquell que suposa una alteració indefinida en el temps 
de factors d'acció predominants en l'estructura o en la 
funció dels sistemes de relacions ecològiques o 
ambientals, presents en el lloc. 

F1 Temporal 
Aquell que suposa una alteració no permanent en el 
temps. Amb un terme temporal de manifestació que pot 
estimar o determinar. 

G 

G Reversible 

Aquell en què l'alteració que comporta pot ser assimilada 
per l'entorn de forma mesurable, a mig termini, a causa 
del funcionament dels processos naturals de la successió 
ecològica, i dels mecanismes d'autodepuració del medi. 

G1 Irreversible 
Aquell que suposa la impossibilitat o dificultat extrema de 
tornar a la situació anterior a l'acció que el produeix. 

H 

H Recuperable 

Aquell en què l'alteració que suposa pot eliminar, o bé 
per l'acció natural, o bé per l'acció humana i, així mateix, 
aquell en que l'alteració que suposa pot ser 
reemplaçable. 

H1 Irrecuperable 
Aquell en que l'alteració o pèrdua que suposa és 
impossible de reparar o restaurar, tant per l'acció natural 
com humana. 

I 

I Periòdic 
Aquell que es manifesta amb una manera d'acció 
intermitent i continu en el temps. 

I1 
D’aparició 
irregular 

Aquell que es manifesta de forma imprevisible en el 
temps i les alteracions de qual són precises d'avaluar en 
funció d'una probabilitat d'ocurrència, especialment en 
aquelles circumstàncies no periòdiques ni contínues, 
però de gravetat excepcional. 

J 

J Continu 
Aquell que es manifesta amb una alteració constant en el 
temps, acumulada o no. 

J1 Discontinu 
Aquell que es manifesta mitjançant alteracions irregulars 
o intermitents en la seva permanència. 
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4.3 Terminologia de valoració 

Segons la transcripció del text de la normativa vigent, l'avaluació dels impactes respon a les 

següents definicions: 

Taula 4.2   Terminologia de valoració dels impactes ambientals. 

Impacte Definició 

Impacte ambiental compatible 
Aquell que la recuperació és immediata en el moment que 
cessa la activitat, i no necessita de pràctiques protectores o 
correctores. 

Impacte ambiental moderat 
Aquell que la recuperació no precisa de pràctiques protectores 
ni correctores intensives, i en el que la consecució de les 
condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

Impacte ambiental sever 

Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi 
exigeix l'adequació de mesures protectores o correctores, i en 
el qual, encara amb aquestes mesures, aquella recuperació 
precisa un període de temps dilatat. 

Impacte ambiental crític 

Aquell que la seva magnitud és superior al llindar acceptable. 
Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de 
les condicions ambientals, sense recuperació possible, fins i 
tot amb l'adopció de mesures protectores o correctores. 

 

4.4 Impactes de l’obra i mesures atenuants 

A continuació es descriuen, es caracteritzen i s’avaluen cada un dels impactes identificats. Es 

defineixen també les mesures atenuants aplicables per a la seva minimització. 

4.4.1 Impactes sobre el medi físic 

El major impacte sobre el medi atmosfèric es deriva de la fase constructiva, mentre que els que 

afecten més a qüestions físiques vénen provocats per l’obra finalitzada. Les mesures de 

promoció de la bicicleta han de tenir impactes potencialment positius sobre l’atmosfera descrits 

en el capítol 5 del Pla Estratègic de la Bicicleta de Catalunya. 

Taula 4.3   Impactes sobre el medi físic causats pel Projecte. 

Impacte Caracterització Avaluació Mesures atenuants i correctores 

Alteració de la qualitat de 
l’aire durant la fase 
constructiva provocada pels 
fums de combustió de la 
maquinària 

A, B1, C, D1, E, 
F1, G1, H, J1 

Moderat 

. La maquinària ha d’estar d’acord 
amb la Normativa sobre emissions 
gasoses. 

. Manteniment periòdic de la 
maquinària. 

. Tenir en compte el període de 
migració de les aus de la zona a 
l’hora de determinar l’època de 
realització de les obres. 

Alteració de la qualitat de 
l’aire durant la fase de 
construcció per la producció 
de pols pel moviment de la 
maquinària 

A, B1, C, D1, E, 
F1, G1, H, J1 

Moderat 
. Regs periòdics de les àrees de 
treball durant l’execució de les 
obres. 

Alteració dels nivells 
d’emissió acústica durant la 
fase de construcció de les 
obres, a causa del treball de 

A, B1, C, D1, E, 
F1, G1, H, J1 

Compatible 

. Realització d’un pla de treball que 
fixi las dates i hores per al 
desenvolupament d’aquelles 
activitats més sorolloses d’acord 
amb els interessos locals, 
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la maquinària especialment en punts propers a 
nuclis urbans. 

. La maquinària he de complir les 
especificacions vigents relatives a 
nivells d’emissió acústica. 

. Manteniment periòdic de la 
maquinària. 

. Tenir en compte el període de 
migració de les aus de la zona a 
l’hora de determinar l’època de 
realització de les obres. 

Millora de la qualitat de l’aire 
per un augment de l’ús de la 
bicicleta a la zona en 
detriment del vehicle 
motoritzat 

A, B1, C, D1, E, 
F1, G1, H, J1 

Positiu - 

Creació de nous talussos, 
ocupació de terrenys, 
desestabilització de 
vessants i necessitat de 
préstecs i abocadors 

A, B1, C, D, E, 
F, G1, H1 

Compatible i 
moderat 

. Minimització del tall, estabilització i 
immediata restauració vegetal allà 
on sigui  possible 

Destrucció de la capa 
edàfica dels nous terrenys 
ocupats, més compactació 
durant obres 

A, B1, C, D, E, 
F, G1, H1 

Moderat 

. Decapatge, acopi, conservació i 
reaprofitament de la capa edàfica 
superficial i limitació de l'ocupació 
més un acurat marcatge. 

Cal vigilar els abocaments a 
la fase d'obres. Alteració de 
les condicions de drenatge 
per acumulació de terres en 
els canals més propers. 

A, B1, C/C1, 
D/D1, E1, F1, 
G1, H, I1, J1 

Moderat 

. Minimització de les afeccions als 
canals d'aigua, drenatges, bases de 
decantació i altres com un control de 
les aigües sortints. 

Reducció de possibles 
infiltracions derivades de l’ús 
del vehicle per part de 
vehicles motoritzats 

A, B, C, D, E2, 
F1, G1, H, I1, J1 

Positiu - 

Reducció d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle 
(GEH) derivada del major ús 
de la bicicleta en detriment 
del vehicle motoritzat 

A, B, C, D, E1, 
F1, G1, H, I1, J1 

Positiu - 

 

4.4.2 Impactes sobre el medi biòtic 

Les afeccions al medi físic són provocades també per la finalització de les obres. La destinació 

de l’infraestructura construïda a la bicicleta no ha d’aportar, en aquest sentit, massa millores 

respecte les que podrien aportar una carretera de vehicles. 

El major risc es deriva de l’eventual contaminació de sòl per l’asfaltat del nous carril bici. Un 

error en l’execució podria abocar el betún a la llera del riu Anoia. 

Taula 4.4   Impactes sobre el medi físic causats pel Projecte. 

Impacte Caracterització Avaluació Mesures atenuants i correctores 

Ocupació de terrenys 
agrícoles i arbrats i pèrdua 
de biomassa vegetal 

A, B1, C, D, E, 
F, G, H 

Sever 
. Limitació dels moviments de terres, 
restauració vegetal de talussos, 
marcatge acurat dels límits de l'obra. 

Canvis morfològics en zones 
de préstecs 

A, B1, C, D1, E, 
F 

Lleu 

. El material forà per a l’execució de 
l’obra provindrà de pedreres 
degudament legalitzades i amb el 
corresponent projecte de restauració 
d’acord amb la Llei 12/1981 i el 
Decret 343/83. 
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Pèrdua de sòls en zones de 
préstec 

A, B1, C, D1, E, 
F 

Lleu 

. El material forà per a l’execució de 
l’obra provindrà de pedreres 
degudament legalitzades i amb el 
corresponent projecte de restauració 
d’acord amb la Llei 12/1981 i el 
Decret 343/83. 

Contaminació de sòls per 
vessaments produïts en 
l’obra 

A, B1, C, D, E, F 
Moderat-

Sever 

. Disposició de contenidors de 
recollida selectiva per a l’eliminació 
de restes d’obra i escombraries, 
quedant totalment prohibit 
l’abandonament. 

. Control del funcionament dels 
motors. 

Alteració del paisatge per la 
inclusió de vegetació als 
trams entre carril bici i 
carretera 

A, B, C, D, E, F, 
G, H 

Positiu - 

Possible infiltració de 
productes carbonats per la 
composició química del 
paviment bituminós 

A, B1, C, D2, 
E1/E2, F, G1, 

H1 

Moderat-
Sever 

. Tria de diferent alternativa en 
aquells trams que transcorrin per 
Espais Naturals Protegits. 
. Manteniment del bon estat del 
ferm. 

Impacte per la destrucció 
d'hàbitats, sorolls, efecte tall 
i pertorbacions per augment 
de la freqüentació 

A1, B1, C1, D1, 
E, F, G1, H1, J1 

Moderat 

. Limitació de les obres en èpoques 
de risc, passos de fauna, 
minimització de la destrucció 
d'hàbitats. 

Risc d’incendi 
A, B1, C1, D/D1, 

E, F, G, H 
Lleu 

. Manteniment de zones de 
seguretat i protecció. 
. Impacte baix segons mapa 
elaborat  pel Servei de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Direcció 
General del Medi Natural del 
Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

4.4.3 Impactes sobre el medi antròpic 

El major impacte es derivaria de l’augment de visitants a la zona i de la seva major pràctica 

d’activitats sostenibles lligades a la bicicleta. 

Taula 4.5   Impactes sobre el medi antròpic causats pel Projecte. 

Impacte Caracterització Avaluació Mesures atenuants i correctores 

Interrupcions de trànsit 
durant la construcció de la 
via ciclista 

A1, B1, C, D1, 
E, F1, G, H, I1 

Lleu-
Moderat 

. Avisos amb antelació a policia i 
veïns. 
. Senyalització adequada. 

Tall de trànsit en certes vies 
a serveis i veïns 

A1, B1, C, D, 
E1/E2, F, G, H, 

J 

Lleu-
Moderat 

. Avisos amb antelació a policia i 
veïns. 
. Senyalització adequada. 
. Disposició d’itineraris alternatius 
per cobrir els desplaçaments. 

Reducció de desplaçaments 
recreatius (excursions) amb 
vehicle motoritzat en favor 
de la bicicleta 

A, B, C, D2, E, 
F, G, H, J 

Molt positiu - 

Increment de la demanda 
sobre el sector de serveis 
derivat de l’augment de 
turisme familiar 

A, B, C, D, E, F Positiu - 

Dinamització de la zona A, B, C, D, E, F Positiu - 
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Ocupació permanent de 
terrenys agrícoles i impacte 
per destrucció d'unitats 
agrícoles de gestió 

A, B1, C, D, E2, 
F, G1, H1 

Moderat 

. Restitució econòmica de l’afecció a 
terrenys afectats per la traça i 
ocupació dels terrenys agrícoles 
seguint un ordre de preferència. 

Alteració del paisatge actual  
A1, B1, C, D, E, 

F, G, H 
Moderat 

. Limitació de les obres en l'espai, 
restauració vegetal de talussos. 
. Inclusió de vegetació en aquells 
trams en què sigui possible. 

Augment de visites a 
elements de patrimoni 
històric 

A, B, C, D, E, F, 
G, H 

Positiu - 

5 Pla de Gestió de Residus 

L’objectiu del Pla de Gestió de Residus és realitzar una recollida selectiva de tots els residus 

generats durant el període de construcció per evitar la posterior contaminació de sòls i aigua, 

així com el deteriorament del paisatge. 

No obstant això, la tasca de gestionar els residus comença abans de les obres amb una bona 

planificació dels treballs a fer i dels materials a emprar. 

5.1 Mesures de prevenció de residus a l’obra 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el 

Projecte per tal de prevenir la generació excessiva de residus de la construcció i demolició 

(RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció. 

En general, són d’aplicació les següents consideracions: 

 Separació en origen del residu. 

 La utilització de materials amb major vida útil, els quals generen menys residus i 

afavoreixen llur reutilització, reciclatge i valorització. 

 Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 

 Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels residus. 

Durant la fase de projecte es poden prendre les següents mesures: 

 Programar el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per 

utilitzar-los al mateix emplaçament. 

 Emprar sistemes d’encofrat reutilitzables. 

 Detectar totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració 

de residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques 

físicoquímiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Emprar sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en obra 

sense gairebé generar residus. 

Durant l’execució de l’obra cal tenir en compte les següents recomanacions per minimitzar 

residus: 

 Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials. 

 Realització de demolició selectiva. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XVIII. Estudi d’impacte ambiental 43 

 

 Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses 

alveolars…). 

 Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran múltiples del 

mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 

 Es substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 

 Utilitzar tècniques constructives “en sec”. 

 Utilitzar materials “no perillosos” (p.e. pintures a l’aigua, material d’aïllament sense 

fibres irritants o CFC). 

 Realitzar, si cal, modificacions de Projecte per afavorir la compensació de terres o la 

reutilització de les mateixes. 

 Utilitzar materials amb “certificat ambiental” (p.e. tarimes o taulons d’encofrat amb 

segell PEFC o FSC). 

 Utilitzar àrids reciclats (p.e. per a subbases, tot-u, …), PVC reciclat ó mobiliari urbà de 

material reciclat... 

 Reduir els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de materials amb 

envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos contaminats o recepció de 

materials amb elements de gran volum o a granel normalment servits amb envasos. 

5.2 Operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Un esquema per a la 

gestió de residus de construcció i demolició, seria: 

 

Fig. 5.1   Esquema per a la gestió de residus. 

La tipologia del residu considerat està formada per la segregació entre residus Inerts, No 

Especials i Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra 

amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 

residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, 

si compleix amb les característiques físicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa 

neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar 

els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de Classificació) on es 
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faci un tractament previ des d’on el residu pugui ser finalment tramès a un gestor autoritzat per 

la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

En el cas del present Projecte es realitza una classificació en obra dels residus, els quals es 

col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que 

indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

Tot i que no es preveuen operacions de desmunt significatives, les principals operacions de 

reutilització de terres serien les següents: 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació amb destinació la pròpia obra. Cal 

tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que perdi 

la consideració de residu. 

 Quan no és possible la reutilització directe d’un material, el següent objectiu seria 

estudiar la seva valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els 

recursos continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense 

utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre 

MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles. 

Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ”, a continuació es recullen 

les principals operacions de valorització “in situ”: 

 Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia. 

 Recuperació o regeneració de dissolvents. 

 Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que utilitzen no dissolvents. 

 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 

 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques. 

 Regeneració d’àcids i bases. 

 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos. 

 Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió Comissió 

96/350/CE. 

Quan està descartada la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que la seva 

eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador autoritzat o a la 

seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana sense utilitzar 

mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. A l’annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002, 

de 8 de febrer, s’enumeren les operacions d’eliminació possibles. 

5.3 Mesures per a la separació de residus 

Cal recordar que el RD 105/2008, d’1 de febrer, preveu diverses actuacions: 

 Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, 

quan, de manera individualitzada per a cadascuna de les esmentades fraccions, la 

quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les quantitats següents: 

o Formigó: 80 Tn. 

o Maons, teules, ceràmics: 40 Tn. 

o Metall: 2 Tn. 

o Fusta: 1 Tn. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XVIII. Estudi d’impacte ambiental 45 

 

o Vidre: 1 Tn. 

o Plàstic: 0,5 Tn. 

o Paper i Cartró: 0,5 Tn. 

La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de 

construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en l’obra 

no sigui tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en origen, el posseïdor pot 

encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 

de residus de construcció i demolició externa a l’obra. 

Les mesures per a la separació dels residus en obra es farà segons la seva tipologia: Inerts, No 

Especials i Especials. 

5.4 Gestió dels residus generats 

5.4.1 Residus especials 

S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de maquinària. La 

zona de magatzem de productes especials estarà impermeabilitzada, coberta i ubicada en una 

cubeta de seguretat per evitar possibles infiltracions al terreny. També cal tapar els contenidors 

per protegir-los de la pluja, radiació, etc.. Cal senyalitzar correctament els contenidors, tenint en 

compte els símbols de perillositat. 

El contenidor de residus especials es situarà en un lloc fora del trànsit habitual de la maquinària 

d’obra. Es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els olis, 

greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o taller. 

Tots els residus seran transportats i tractats per transportistes i gestors autoritzats. Un residu 

especial no pot emmagatzemar-se a l’obra més de 6 mesos. 

5.4.2 Residus no especials 

Es localitzaran diversos punts d’apilament temporal, degudament senyalitzats, distribuïts en 

aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats periòdicament a la zona 

d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran localitzats uns “punts nets” de 

superfície suficient per apilar els diversos materials per tipologies. S’ubicaran contenidors per a 

la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro, matèria orgànica, etc. Existirà un servei de recollida 

periòdic dels contenidors. 

5.4.3 Zones de préstec 

S’han estudiat diferents àrees que podrien ser zones de préstec i que estan descrites en el 

corresponent Annex de Moviment de terres. Tot i així, si la Direcció Facultativa ho creu oportú, 

es podran habilitar zones de préstec en les proximitats de la traça de la nova carretera, prèvia 

expropiació de la zona afectada. 

5.4.4 Abocadors 

Els materials sobrants de l’excavació i tots aquells que no compleixin les condicions 

necessàries per ser reutilitzats, seran transportats a un abocador controlat. S’han recollit punts 

d’aquesta naturalesa a l’Annex corresponent a Moviment de terres. Les possibles zones on es 

poden dipositar els excedents de terres són: 
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 Abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que requereixen 

efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb necessitat d’aportació de 

material.  

 Àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives, d’acord amb els 

ajuntaments d’aquest municipis, i un cop es disposi de permisos reglamentaris. 

 Camps de conreus abandonats de les rodalies.  

Al llarg de l’obra, però, no es preveu desmunts sinó que la traça es realitza a cota i amb 

terraplens, de manera que no s’espera que el volum excedent de terres sigui gaire 

considerable. 

5.4.5 Aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines 

Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines s’abocaran a la xarxa de 

clavegueram existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que presenti 

garanties d’impermeabilització. 

La ubicació del dipòsit, complirà les següents distàncies mínimes: 

 Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m. 

 Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m. 

 A pous: 40 m. 

 A arbres: 3 m. 

S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat quan 

aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa especialitzada en la 

neteja de foses. 

6 Programa de vigilància ambiental 

El programa de vigilància ambiental (PVA) s'ha de posar en funcionament, a càrrec del 

Contractista, una vegada comencin les obres de construcció del Projecte.  

Els objectius del PVA són els següents: 

 Verificar el creixement adequat de les plantacions. 

 Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant els paràmetres de 

seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats. 

 Controlar l'aplicació de les mesures correctores previstes a l'Estudi d'impacte 

ambiental. 

 Verificar que les repercussions mediambientals de la construcció i explotació de l'obra 

estan d'acord amb les previsions realitzades. Si durant les obres es detecten nous 

impactes no previstos s'haurien de definir immediatament les corresponents mesures 

correctores. 

6.1 Paràmetres de seguiment 

L'avaluació dels impactes es verifica amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels factors 

ambientals afectats. 
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Per la seva presència en l'espai i en el temps, el programa de vigilància ambiental contempla 

els factors següents: 

 Medi Terrestre. 

 Paisatge. 

 Medi Atmosfèric. 

 Medi biòtic. 

 Medi socioeconòmic. 

Aquest seguiment tindrà una durada mínima d'un any, i s'allargarà més o menys en funció de la 

capacitat del medi per adaptar-se a la nova situació. 

El control d'aquest seguiment es realitzarà durant les fases de construcció i explotació, de 

manera que la seva evolució en el temps i en l'espai quedi reflectida en un cronograma on 

s'indicaran l'estat i el grau d'aplicació de les mesures correctores en cada moment. Per fer-ho 

es farà un pla d 'obra Ambiental. 

6.1.1 Control d’Impactes sobre el medi paisatgístic 

Es comprovarà que es restauren degudament totes les vies d'accés temporal, les instal·lacions 

temporals d'obres (casetes, etc.). Com més eficaç hagi estat el control dels impactes en les 

dues fases, de Projecte i d'obra, menor serà la necessitat d'aplicar mesures correctores. No 

només l'impacte serà menor sinó que, a més, el cost de les mesures correctores també ho 

serà. 

6.1.2 Control d’Impactes sobre el medi biòtic 

Per controlar l'impacte sobre el medi biòtic es verificarà, mitjançant mostrejos periòdics, la no 

existència d'espècies ni hàbitats d'interès especial que haguessin passat inadvertits pels 

estudis realitzats amb anterioritat. 

Així mateix, tots els materials i residus sobrants o generats durant l'obra seran transportats a 

abocadors controlats. També es condicionarà una parcel·la o parc tancat on es realitzaran les 

activitats potencialment perilloses o generadores de residus (manteniment de la maquinària, 

etc.). 

7 Conclusions 

Qualsevol actuació sobre el medi natural significa sempre un impacte sobre l'entorn immediat. 

Un cop analitzats globalment tots els impactes es pot arribar a la conclusió que el carril bici 

entre la bassa de les Olles i Deltebre suposa impactes considerables bàsicament durant el 

temps de l'obra, i aquests es poden reduir considerablement aplicant les mesures correctores 

oportunes. 

L'esperit que ha presidit la realització d'aquest Estudi d'impacte ambiental ha estat el de 

minimitzar al màxim les conseqüències dels impactes. S'arriba a la conclusió que els impactes 

es poden dividir en dos grups: 

 Impactes que apareixen durant la construcció i deixen de manifestar-se un cop aquesta 

finalitza. S'inclouen aquí els problemes de pols, fums, sorolls, vessaments ... 

 Impactes que perduren un cop l'obra ha estat acabada. Es redueixen l'impacte visual i 

d'integració de la nova via de comunicació provocat per l'acabat del carril ciclista amb 

una franja de vegetació. 
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 Impactes positius per la implantació d’un millor, més segur i atractiu itinerari per bicis 

entre una de les poblacions més importants del Delta i un dels seus principals atractius 

naturals. La fomentació de la bicicleta com a mode de transport sostenible i la reducció 

de l’ús del vehicle en zones d’interès natural fa que els beneficis ambientals que se’n 

deriven superin i justifiquin els impactes produïts per la construcció de la via ciclista. 

Sigui quin sigui l'impacte, aquest s'iniciarà durant el període de construcció, i caldrà posar en 

marxa l'aplicació de mesures correctores per minimitzar les afeccions durant el temps que el 

causant d'aquest impacte perduri, o bé la seva integració en l'entorn, de manera que durant la 

fase d'explotació el grau d'adequació al medi sigui total. 
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1 Introducció 

En aquest Annex s’exposen les possibles afectacions a la zona de domini públic 

maritimoterrestre (ZMT), a la llera pública i als territoris inclosos en el Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN), als Espais Naturals Protegits d’Espanya (ENPE) i a la Xarxa Natura 2000 

(XN2000) per la construcció de la via ciclista entre la bassa de les Olles i Deltebre. 

2 Afeccions a la ZMT 

La llei 22/1988, de costes regula l’espai de la costa espanyola que considera mereixedor d’una 

especial protecció. Aquest espai, que rep la denominació de domini públic marítimo-terrestre, 

es configura, com el seu propi nom indica, com a bé de domini públic. Això comporta que els 

terrenys integrats en el mateix són de propietat de l’Estat i es troben sotmesos a un règim 

jurídic especial de Dret Administratiu, que estableix una sèrie de facultats a favor de 

l’Administració per a la seva protecció i conservació. 

A l’Annex corresponent a l’Estudi d’impacte ambiental es presenta l’estudi de les possibles 

afeccions a la ZMT. 

3 Afeccions a la llera pública 

Llera pública és la fracció de l'àmbit de l'espai fluvial que concentra les avingudes ordinàries. 

Comprèn la franja del terreny que la Llei d'aigües anomena com a domini públic hidràulic. La 

delimitació del domini públic hidràulic de lleres es fa mitjançant el procediment 

d'atermenament (deslinde en castellà). Aquesta delimitació s'ha de fer atenent les seves 

característiques geomorfològiques, ecològiques i tenint en compte les informacions 

hidrològiques, hidràuliques, fotogràfiques i cartogràfiques que existeixin, a més de les 

referències històriques disponibles. 

En general, la línia de domini públic s'hauria de comptar des de la part de dalt del talús dels 

marges. A més, s'hauria d'ampliar si la línia de màxima crescuda ordinària (que coincideix 

aproximadament amb el període de retorn de 2,33 anys) supera aquesta línia. També s'hauria 

d'ampliar si al cadastre figura una amplada de llera més gran que la definida per la part de dalt 

del talús. 

En aquest Projecte no es produeix cap afecció dins d’aquest tipus de zona. 

4 Afeccions a espais inclosos en el PEIN, l’ENPE i la XN2000 

El PEIN, l’ENPE i la XN2000 són tres configuracions legals per delimitar i establi mesures per a 

la protecció bàsica d’espais naturals d’àmbit català, espanyol i europeu, respectivament. 

A l’Annex corresponent a l’Estudi d’impacte ambiental es presenta l’estudi de les possibles 

afeccions als espais inclosos al PEIN, ENPE i XN2000. 
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1 Objecte de l’estudi 

El present Estudi de Seguretat i Salut (en endavant ESS) té com a objectiu establir unes bases 

tècniques per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 

dels treballs d‟execució de les obres del Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la 

bassa de les Olles i Deltebre, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 

31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 

compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 

humans necessaris per a l‟acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 

treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva propi d‟empresa, la seva organització 

funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 

que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Execució, amb 

antelació a l‟inici de les obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració 

d‟Obertura davant l‟Autoritat Laboral. 

2 Antecedents 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es 

parteix del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de  Seguretat  

designat  pel  Promotor, si  hi  ha més  d‟un  projectista), en  base  a  les  seves capacitats  i  

atribucions  professionals, ha integrat  la  prevenció, en cada una de les seves decisions 

constructives, de conformitat amb els següents Principis de l‟Acció Preventiva en matèria de 

Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 

2.1 Evitar els riscos 

S‟entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys s‟actualitzi 

de forma imminent, de  tal manera que, de no mitjançar alguna actuació externa (ex. supressió 

del risc o substitució del perill en origen, o si això no és possible o fent servir un Sistema de 

Protecció Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se amb  tota probabilitat un accident”. 

S‟entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a fenòmens 

naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany físic a les persones 

o un dany material al patrimoni de l‟empresa o de tercers”. 

2.2 Avaluar els riscos que no es poden evitar 

 Com a empresa. El Contractista en el seu Pla d‟Acció Preventiva, intern d‟empresa, 

haurà d‟haver realitzat l‟avaluació de riscos respecte a les instal·lacions fixes i els llocs 

establerts (oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, abast, 

participació  social,  etc., que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis, de 

conformitat a la normativa de general aplicació. 

S‟entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes 

principals” (o ”bàsiques”), que expliquen l‟aparició de “riscos” que puguin comportar la 

possibilitat que s‟actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o 

materials) en el lloc de treball. 
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S‟entén per causes el conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que 

intervenen en un accident: 

o Condició Insegura. Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que  

influint en les condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi  

un accident (equivalent a factor tècnic). 

o Acte Insegur. És la violació d‟un procediment de seguretat acceptat, que 

permet directament que es produeixi un accident (equivalent a factor humà). 

S‟entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques 

naturals”, fora de control, que en fase de Planificació de l‟Acció Preventiva no s‟han 

pogut eliminar (ex. la força de la gravetat, energia eòlica, etc.)”. 

 Com a contractista. El Pla de Seguretat i Salut de l‟obra es constitueix com  

l‟instrument bàsic d‟ordenació de l‟activitat d‟identificació, avaluació de riscos i 

planificació de l‟activitat preventiva, limitat a l‟obra com a centre de treball. 

2.3 Combatre els riscos en el seu origen 

Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d‟accident): 

 Disseny constructiu. Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social, cultural i industrial 

del sector, com a requisit previ al resultat final previst, limitant les audàcies 

arquitectòniques a la veritable disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessaris 

per a aconseguir el producte constructiu projectat. 

 Disseny d’equips. Fabricació, assegurament preventiu del  producte i comercialització,  

garantint la seva utilització en condicions de seguretat per als usuaris i tercers  

circundants, en les condicions de treball previstes pel projectista i el fabricant de 

l‟equip. 

Fase d‟Organització/Planificació de l‟obra (origen del 28 % de les “causes principals” 

d‟accident): 

 Concepció artesanal. Escassa integració de la industrialització en la majoria d‟activitats 

constructives a realitzar. 

 Manutenció. Manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius, de 

forma poc evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de l‟activitat 

constructiva és manutenció. 

 Zones de circulació. Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 

 Ordre i neteja. La seva absència i falta de planificació intervé com una de les causes 

Bàsiques d‟accidents més habituals. 

 Interferències. Treballs simultanis incompatibles. 

 Tassa de treballadors. Nivells d‟ocupació de personal irregular, espasmòdica i de 

simultaneïtat puntual elevada. 

 Desvertebració. Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors del fet 

constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions 

suficientment coordinades entre elles. 

Fase d‟Execució Material de l‟obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques d‟accident): 

 Qualificació. Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o preventiva de  

promotors, direccions facultatives, contractistes, subcontractistes, treballadors 
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autònoms, tècnics i treballadors d‟ofici, traduïdes en forma de defectes en l‟execució 

material dels treballs, donant com a resultat: 

o Realització tradicional i inercial de tasques. 

o Utilització en precari de maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 

o Formació inadequada o insuficient de comandaments intermitjos i del personal 

de producció. 

o Fracàs en l‟aplicació de noves tècniques, com a conseqüència dels punts 

anteriors. 

 Gestió inadequada. Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, amb 

defectes crítics en part d‟alguna de les 4 funcions tradicionals de Gestió: 

o Planificació. 

o Organització. 

o Direcció/execució. 

o Control. 

2.4 Adaptar el treball a la persona 

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

com a l‟elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a 

atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut. 

Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri ergonòmic. 

S‟entendrà per ergonomia l‟aplicació d‟aquella Tècnica no Mèdica de lluita davant la fatiga i  

l‟envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el treball, mitjançant l‟adaptació del 

treball a l‟home, disseny de l‟ambient i dels útils de treball, ajustant-se a les condicions òptimes 

d‟utilització per l‟home, segons les seves limitacions anatomicofisiològiques. 

2.5 Tenir en compte l’evolució tècnica 

 Superar el plantejament conservador (esperit gremial i “artesanal” de la construcció). 

El  Projecte i la planificació que mantinguin procediments de treball, mitjans humans 

(p.e. reparadors escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i estrebats de fusta 

realitzats in situ), tradicionalment arriscats, basats exclusivament en l‟artesania i els 

recursos comuns existents a l‟obra, estan condemnats a mantenir els índexs de 

sinistralitat actuals. 

 Potenciar el plantejament innovador (consolidació de la “indústria” de la construcció). 

La  gradual industrialització (p.e. posada a l‟obra de prefabricats, encofrats i estrebats 

metàl·lics modulars, etc.), i la utilització de mitjans humans especialitzats (p.e. 

muntadors de bastides, col·locadors de sistemes de protecció col·lectiva, etc.), així com 

l‟aprovisionament de mitjans  auxiliars, ferramentes, màquines i equips adequats a 

l„estudi científic de cada tipus de treball  (p.e. serra de trepar manual portàtil com a 

alternativa a la serra de trepar de taula per a encofrador,...), en definitiva, aquells que 

responguin a necessitats específiques de cada ofici, equipats en origen amb les 

proteccions i els resguards més senzills i eficaços, d‟entre els existents en el mercat, 

influeixen en un radical descens de les tasses històriques d‟accidents, a més d‟unes 

millores notables de la rendibilitat econòmica (especialment en la reducció de costos 
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indirectes i no assegurats), contribuint a la Investigació i Desenvolupament (I+D) de la 

construcció com a sector industrial evolucionat. 

2.6 Substituir allò que sigui perillós pel allò que comporti poc o cap 

perill 

S‟entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d‟alguna cosa (p.e. buits horitzontals 

al descobert sobre forjats amb la força de la gravetat) per a ocasionar danys. Sent substituït per 

una altra solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia que “comporti poc o cap 

perill” (p.e. condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior a 5 m, amb malla electrosoldada 

i tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol perimetral de formigó, o en altre ordre de 

coses, l‟execució de muntants d‟escala definitives en formigó, en lloc d‟escales manuals 

portàtils, etc.). 

2.7 Planificar la prevenció 

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l‟organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 

en el treball. 

 Planificació de l’Administració. Perquè el Projecte Constructiu pugui contemplar la 

inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i Planificació 

Industrial inicial de les obres, és necessari que l‟Administració exerceixi les funcions de 

coordinació que li són pròpies respecte al control institucional d‟ordenació del sector, 

qualificació dels distints actors del fet constructiu, augmentant el rigor preventiu dels 

projectes i la seva materialització, control de l‟eficàcia del disseny i comercialització de 

Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva (MAUP), Proteccions i Resguards de màquines 

equips i ferramentes, Sistemes  de Protecció Col·lectiva  (SPC) (p.e. laboratoris 

d‟assajos, certificats d‟idoneïtat, etc.) així com d‟Equips de Protecció Individual (EPI), 

com a criteris d‟estructura sectorial i de comercialització que ja li ha de venir donada al 

Projectista de construcció, coadjuvant a la integració de la seguretat en el Projecte. 

 Planificació de l’Autor/s del Projecte constructiu i del Contractista/es. En la 

planificació, programació, execució i control de mètodes de treball, procediments 

operatius de Seguretat anàlisi de treball per descomposició de tasques, mètodes de 

treball i protocols de posada a  l‟obra, que han estat concebuts ergonòmicament, junt 

amb les Instal·lacions i els equips, per l‟autor del Projecte constructiu, formats en 

Seguretat, com a disciplina preventiva aplicada a la construcció (és a dir, en el 

coneixement de les tècniques analítiques i operatives de Seguretat). 

2.8 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la 

individual 

 Equip de protecció individual (EPI). Peça o utillatge de protecció que actua com a 

“escut portàtil” davant l‟energia que es troba fora de control i que entra en contacte amb 

l‟usuari portador (p.e. casc). Necessita de la col·laboració activa del beneficiari per a 

assegurar la seva eficàcia. 

 Sistema de protecció col·lectiva (SPC). Protecció o resguard que actua com a 

“pantalla interposada” entre l‟energia fora de control i els possibles beneficiaris de la 

seva eficàcia (p.e. marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i assegurament de 
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la seva solidesa, no necessita de la col·laboració activa de cap dels beneficiaris per a 

assegurar la seva eficàcia. 

2.9 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 Instrucció per part de l‟Administració: 

o Instrucció academicopreventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 

o Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 

o Instrucció preventiva dels futurs treballadors des de l‟ensenyança bàsica. 

 Instrucció per part del Contractista: 

o Formació i informació de nous mètodes de treball i prevenció dels empleats 

respecte als seus comandaments intermitjos, treballadors i autònoms. 

o Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a 

contractar (Cartilla Professional expedida per l‟Administració de l‟Estat). 

3 Promotor - propietari 

Promotor i propietari: Escola Tècnica Superior d‟Enginyers de Camins, Canals i 
Ports de Barcelona (ETSECCPB). Projecte Final de Carrera 
(PFC). 

4 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Redactor E.S.S.: Carles Amat i Bertran 

Titulació/ns: Enginyer de Camins, Canals i Ports (aspirant) per la 
ETSECCPB de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 

5 Dades del Projecte 

5.1 Autor del Projecte 

Autor del Projecte: Carles Amat i Bertran 

Titulació/ns: Enginyer de Camins, Canals i Ports (aspirant) per la 
ETSECCPB de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). 

5.2 Tipologia de l’obra 

Promotor i propietari: Construcció d‟una via ciclista 
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5.3 Situació 

Divisió territorial: Comarca del Baix Ebre, província de Tarragona; vegueria 
de les Terres de l‟Ebre. 

Municipi/s: Camarles, Deltebre. 

5.4 Comunicacions 

Per carretera: TV-3401, TV-3409. 

5.5 Pressupost d’execució material de Seguretat i Salut 

El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat és de 1.176.386,63 € (UN MILIÓ CENT 

SETANTA-SIS MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA TRES CÈNTIMS). 

5.6 Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 8 mesos. 

5.7 Mà d'obra prevista 

L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 15 persones. 

5.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 Encarregat. 

 Cap de colla. 

 Oficial 1a. 

 Oficial 1a llenyataire. 

 Oficial 1a jardiner. 

 Ajudant. 

 Manobre. 

 Manobre especialista. 

5.9 Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

 Aigua. 

 Graves. 

 Tot-ú. 

 Lligants hidrocarbonats. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

12 Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

 

 Formigons sense additius. 

 Formigons amb additius. 

 Xapa metàl·lica. 

 Barres acer corrugat. 

 Morters. 

 Filferros. 

 Claus. 

 Tacs i visos. 

 Taulons. 

 Puntals. 

 Taulers. 

 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments. 

 Geotextils. 

 Pintures per a senyalització horitzontal. 

 Mescles bituminoses en calent. 

 Senyals i cartells d'acer galvanitzat. 

 Barreres de seguretat metàl·liques. 

 Senyals i cartells d'alumini extrusionat. 

 Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

 Tubs de PVC per a drenatges. 

 Tubs circulars de formigó vibropremsat. 

5.10 Maquinària prevista per a executar l’obra 

 Dipòsit d'aire comprimit de 3.000 l. 

 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1.500 kg. 

 Equip complet de maquinària de perforació en desmunt. 

 Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar. 

 Fresadora de paviment. 

 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent. 

 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent. 

 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9). 

 Jumper perforador de 250 hp. 

 Motoanivelladora de 150 hp. 

 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t. 

 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària. 
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 Camió cisterna amb bomba d'alta pressió. 

 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m
3
). 

 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m
3
). 

 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m
3
). 

 Camió grua de 5 t. 

 Grua autopropulsada de 12 t. 

 Furgoneta de 3.500 kg. 

 Vibrador intern de formigó. 

 Camió amb bomba de formigonar. 

 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic. 

 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa. 

 Escombradora autopropulsada. 

 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t. 

 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic. 

 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada. 

 Màquina per a clavar muntants metàl·lics. 

 Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica. 

 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. 

 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos. 

 Compressor portàtil de 7/10 m
3
/min de cabal. 

6 Instal·lacions provisionals 

Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha d‟instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 

muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l‟obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d‟un instal·lador autoritzat. En cas 

que no sigui possible la connexió a través d'una companyia subministradora, o que aquesta 

causi retards que des de la Direcció de l'Obra jutgin comprometedors respecte del termini 

d'execució del les obres, el contractista haurà d'instal·lar un o més grups amb la potència 

necessària. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots els talls 

i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions adequades 

canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 

l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d‟una obra. 
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6.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 

estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 

comprovació de l‟instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les que segueixen. 

Connexió de servei 

 Es realitzarà d‟acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

 Estarà situada sempre fora de l‟abast de la maquinària d‟elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 

Quadre general 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 

la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 

tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d‟interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 

independents. Els dels aparells d‟elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 

els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l‟inici de l‟obra es realitzarà una 

connexió al terra provisional que haurà d‟estar connectada a l‟anell de terres, tot seguit 

després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 

 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

 Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

 Disposaran d‟un aïllament de 1.000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 

seva impressió sobre el mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 

de les zones de pas de vehicles i/o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant "jocs“ d‟endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 

de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d‟aquests quadres. 

 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l‟aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

o 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
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o 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

o 1 Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

o 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

o 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

o 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

o 2 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

o 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

o 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

Connexions de corrent 

 Aniran proveïdes d‟embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 

d‟equips de doble aïllament. 

 S‟empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

 Es faran servir els següents colors: 

o Connexió de 24 v : Violeta. 

o Connexió de 220 v : Blau. 

o Connexió de 380 v : Vermell 

 No s‟empraran connexions tipus "lladre“. 

Maquinària elèctrica 

 Disposarà de connexió a terra. 

 Els aparells d‟elevació aniran proveïts d‟interruptor de tall omnipolar. 

 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d‟altres 

aparells d‟elevació fixos. 

 L‟establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

Enllumenat provisional 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d‟alta sensibilitat, de 30 mA. 

 Els portalàmpades hauran de ser de tipus aïllant. 

 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 

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

inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o alternativament disposarà de 

doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 
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6.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 

s‟ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 

provisional per l'interior de l‟obra. En cas que no sigui possible o es produís un retard en la 

connexió a través d'una companyia subministradora, el Contractista haurà d'instal·lar un o més 

dipòsits a l'obra i procedir periòdicament a la seva recàrrega. 

La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 

de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 

l‟Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 

estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

6.3 Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de realitzar, 

a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

6.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a zones 

amb risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l‟equip a usar, s‟indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d‟extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d‟estar d‟acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 

026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc 

d‟incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s‟aturi. La resta es guardarà en 

locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 

aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 

a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 

combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S‟instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s‟hauran de 

dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l‟equip de 

soldadura oxiacetilènica. 

 L‟emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d‟Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 

referent a l‟emmagatzematge, la utilització, l‟inici del servei i les condicions particulars 

de gasos inflamables. 
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 Els camins d‟evacuació estaran lliures d‟obstacles. Existirà una senyalització indicant 

els llocs de prohibició de fumar, situació d‟extintors, camins d‟evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 

han d‟evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 

connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l‟haurà de 

proveir d‟aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 

produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els 

voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d‟efectuar-se amb bona 

ventilació, fora de la influencia d‟espurnes i fonts d‟ignició. Han de preveure‟s també les 

conseqüències de possibles vessaments durant l‟operació, pel que caldrà tenir a mà, 

terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s‟omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s‟està transvasant. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 

transvasament de combustible, muntatge d‟instal·lacions energètiques) i en aquelles, 

altres en què es manipuli una font d‟ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 

dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 

seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l‟eina 

pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d‟aplecs, emmagatzement o 

concentració d‟embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 

amb  mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 La presència d'una gran massa forestal en la proximitat de les obres ha de portar a 

extremar les precaucions davant d'incendi, per la qual cosa restarà prohibit l'abocament 

de vidres i materials refractants prop de la zona boscosa, havent-se d'aplegar aquests 

materials en zones obertes lluny de qualsevol arbre o arbust. Caldrà a més seguir 

també aquest condicionament en el cas d'aplecs de maquinària que requereixi 

aportació de combustibles inflamables, així com la zona destinada a realitzar 

soldadures i altres connexions de tipus metàl·lic no manuals. 

6.5 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com a màxim a 1,70 

m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 
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 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que existeix una 

major probabilitat d‟originar-se un incendi, i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

7 Serveis de salubritat i confort personal 

Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades als 

articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l‟obra. Per 

l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit. 

7.1 Serveis higiènics 

Lavabos  

Els serveis higiènics disposaran com a mínim excusats, rentamans i dutxes amb aigua freda i 

calenta. 

Si hi ha homes i dones deuran existir serveis higiènics separats en bon estat de neteja. 

No deuran instal·lar-se a més de 75 m de l‟àrea de treball. 

Els desfets deuran mantenir-se en un contenidor metàl·lic de tancament hermètic i ser 

recol·lectats no menys de dues vegades per setmana. 

Taula 7.1   Serveis higiènics a disposar. 

Nº persones Excusat Lavabos Dutxes 

30-40 3/4 3/4 3/4 

 

Cabines d’evacuació 

S‟ha d‟instal·lar una cabina d‟1,5 m
2
 x 2,3 m d‟alçada, dotada de placa turca, com a mínim per a 

cada 25 persones. 

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors disposaran d‟una cabina de dutxa de dimensions mínimes d‟1,5 m
2
 x 2,3 

m d‟altura, dotada totes d‟aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

7.2 Vestuaris 

Tot el treball on l‟activitat requereixi canvi de roba deurà estat dotat de vestuari. 

Si hi ha homes i dones haurà d‟haver-hi recintes separats. Es disposarà de guarda-roba 

ventilat, tants com treballadors. 

Superfície aconsellable de 2 m
2
 per treballador contractat. 
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7.3 Menjador 

Diferent local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m
2
 per 

treballador que mengi a l‟obra. 

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 aixeta i 

pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 

cada 10 comensals) i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 

escombraries. 

7.4 Local de descans 

En aquelles obres que s‟ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 

mesos, és recomanable que s‟estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del 

personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de càlcul haurà de 

considerar-se 3 m
2
 per usuari habitual. 

7.5 Local d’assistència a accidentats 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més 

d‟un mes, s‟establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d‟obra. Els 

locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

 Uuna farmaciola. 

 Una llitera. 

 Una font d‟aigua potable. 

El material i els locals de primers auxilis hauran d‟estar senyalitzats clarament i situats a prop 

dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d‟assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l‟estació freda, ventilat si fos necessari de 

manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre 

d‟adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d‟ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el 

local d‟assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a 

l‟oficina d‟obra. L‟armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l‟obra, haurà d‟estar dotat com a 

mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o 

antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d‟insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d‟una farmaciola de butxaca o 

portàtil, custodiada per l‟encarregat. 

El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i humans 

addicionals per tal d‟efectuar la Vigilància de la Salut d‟acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d‟una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 Desinfectants i antisèptics autoritzats. 

 Gases estèrils. 
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 Cotó hidròfil. 

 Benes. 

 Esparadrap. 

 Apòsits adhesius. 

 Estisores. 

 Pinces. 

 Guants d‟un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 

8 Àrees auxiliars 

8.1 Zones d’apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims i 

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 

equips inactius que puguin ésser causa d‟accident. 

Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 

o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d‟apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 

adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 

singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 

mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 

maniobres. 

9 Tractament de residus 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb les 

directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d‟altres residus de 

construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 

la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d‟execució material de l‟obra i/o l‟enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s‟originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 

on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti, un cop aquests han estat comptabilitzats en el pressupost de forma convenient. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 21 

 

prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de l‟excavació per ser evacuats 

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

10 Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 

o materials emprats a l‟obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 

professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 

perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d‟adaptació de la majoria (gairebé 

totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d‟aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 

Values) que fan referència als nivells de contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels 

quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s‟expressa 

amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

10.1 Manipulació 

En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les possibles vies 

d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 

Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables 

per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Explosius. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

10.2 Delimitació/condicionament de zones d’apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 

mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà. 

L‟etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom químic de 

les substàncies presents. 
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 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels 

comburents. El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d‟apilament. 

Explosius 

Emmagatzematge en lloc tancat i vigilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

d'explosius i la prohibició d'aproximar-se. Estaran separats dels productes inflamables i dels 

comburents. El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d‟apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es 

manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l‟estanquitat de 

l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 

màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la 

pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

11 Condicions de l’entorn 

11.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al llarg de tota 

l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de l‟obra (el de projecte) i l‟àmbit dels 

treballs en les seves diferents fases. 
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En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de l‟àmbit 

d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l‟obra. 

L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

11.2 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra. 

Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes a 

l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra, ni és possible el seu trasllat dins d‟aquest 

àmbit, ja sigui durant tota l‟obra o durant alguna de les seves fases, s‟indicaran al PLA DE 

SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l‟aparcament de vehicles d‟obra, es 

situaran segons s‟indica en l‟apartat Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic. 

11.3 Serveis afectats 

Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d‟instal·lacions i 

estructures d‟obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions.  

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars 

d‟obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 

enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales.  

Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent. 

11.4 Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els aspectes 

relatius a l‟existència de possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de mitgera de llums i 

vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes 

construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l‟exhaustivitat ni 

l‟exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.  

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el 

Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures 

suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 

preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent. 

11.5 Característiques meteorològiques 

Amplitud tèrmica anual 8,5 ºC 

Temperatura mitjana anual 17,3 ºC 

Temperatura mitjana de les mínimes anuals 12,1 ºC 
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Temperatura mitjana de les màximes anuals 22,6 ºC 

Precipitació mitjana anual 459 mm 

12 Unitats constructives 

 Treballs previs i demolicions. 

 Moviment de terres. 

 Afermats. 

 Seguretat vial. 

 Drenatge longitudinal. 

 Drenatge transversal. 

 Obres de fàbrica. 

13 Determinació del procés constructiu 

El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de totes i cadascuna de les activitat constructives 

crítiques (el pressupost del qual superi el 10 % del Pressupost d‟Execució Material de l‟obra), 

haurà de perfilar l‟anàlisi de cada una d‟elles amb criteri científic i professional, a fi i efecte 

d‟evitar o reduir al mínim qualsevol tipus d‟improvisació, tot, però, sempre d‟acord amb els 

Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 

13.1 Determinació del procés constructiu 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d‟execució, hauran de 

ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l‟obra. 

13.2 Ordre d’execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del projecte, a 

partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d‟ajustar, durant 

l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les seves especials 

característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l‟execució de les obres 

amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, 

en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

13.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D‟ACTIVITATS Relació d‟unitats d‟obra 
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RELACIONS DE DEPENDÈNCIA Les relacions de dependència entre activitats s‟expliciten al 
pla d‟obra, inclòs el Projecte com Annex a la Memòria. 

DURADA DE LES ACTIVITATS La durada de les activitats s‟explicita al pla d‟obra, inclòs el 
Projecte com Annex a la Memòria. 

De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 

significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la programació previsible, 

reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 

present Estudi de Seguretat i Salut. 

14 Sistemes i/o elements de Seguretat i Salut inherents o 
incorporats al mateix procés constructiu 

Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o eina a utilitzar a l‟obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el procés constructiu, sempre 

d‟acord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 

Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 

d‟octubre) Reglas generales de seguridad para máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig 

de 1986), i Normes Bàsiques de l‟Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 

Normes Tecnològiques de l‟Edificació,  Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE 

o Normes Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

15 Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 

Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 

positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 

l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indissociable, de tal manera que s‟interposi, o 

apantalli els riscos d‟abast o simultaneïtat de l‟energia fora de control, i els treballadors, 

personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 

d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 

d‟utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 

elecció, seguiment i control d‟ús. 

16 Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 

Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 

forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 

destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 

d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 

l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes proximitat la seva àrea d‟influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 
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les persones o objectes protegits, sense necessitat d‟una participació per a assegurar la seva 

eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció 

Individual (EPI). 

En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests Sistemes 

instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 

Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 

fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats en 

l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

17 Condicions dels Equips de Protecció Individual (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 

individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 

de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible 

resistència física de l‟EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. El 

Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de protecció 

individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d‟entre els 

que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 

Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 

supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d‟Execució. 

Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de protecció, de 

manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se‟n produeixi, 

raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 

de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els indicats 

en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 

18 Senyalització i abalisament 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament s‟han 

assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 

pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen la 

Senyalització i l‟Abalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de l‟eficàcia dels 

tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
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L‟objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l‟atenció sobre la 

circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 

seva finalitat és la d‟indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 

Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació de 

riscos i en la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els assenyalats al 

Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (del Ministeri de Foment) com a exemples 

1.7 i 1.8, i els assenyalats al document Señalización móvil de obras (del mateix ministeri) com a 

exemples 1.13, 1.15 i 1.16. 

19 Condicions d’accés i afectacions de la via pública 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 

de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d‟execució. 

Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits de treball i els àmbits 

destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l‟Autoritat que correspongui. 

No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 

elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 

aprovat. 

El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vehicles, estaran clarament definits i senyalitzats. 

19.1 Àmbit d’ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra (zona de casetes, aplecs i contenidors) 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 

baranes, contenidors i casetes. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de l‟àmbit 

d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l‟obra.  

Situació de casetes i contenidors. 

S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 

contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d‟obra, se situaran en una zona 

propera a l‟obra. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s‟haurà de documentar i 

tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 
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19.2 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit púbic 

Tanques (zona de casetes, aplecs i contenidors) 

Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra. 

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

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 
en tot el seu perímetre. 

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

Accés a la zona de casetes, aplecs i contenidors 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés independent per a 
vehicles i per al personal de l‟obra. 

No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada parcial del 
tancament. 

19.3 Operacions que afecten l’àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les 

operacions d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi d‟evitar 

accidents. 

Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran estacionar-se 

vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i 

descàrrega de l‟obra quan existeixi zona d‟aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de l‟obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 

adequat a aquest fi fora de l‟obra. 

El PLA DE SEGURETAT haurà de preveure aquesta necessitat, 

d‟acord amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 

descàrrega i transport interior de l‟obra. 

Càrrega i descàrrega 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, 

que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d‟evitar 

pols. Les canonades o cintes d‟elevació i transport de material es 

col·locaran sempre per l‟interior del recinte de l‟obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un permís 

especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. Si no es disposa d‟aquesta autorització ni 

d‟espais adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del 
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tancament de l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més 

proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d‟un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d‟amplada com a mínim. S‟evitarà que 

hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà 

diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. Els 

contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 

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

caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la producció 

de pols, i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix 

es farà en els transports dels contenidors. 

19.4 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat de l‟obra i 

especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 

pols o deixalles. Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 

sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 

l‟obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 

s‟aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

19.5 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 

Senyalització i protecció 

S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d‟Obres 8.3-IC. 

Abalisament i defensa 

Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 

com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d‟ubicació 

d‟elements d‟abalisament i defensa: 

En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l‟obra. 

En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l‟obstacle de les obres. 
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En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir 

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un vehicle de l‟itinerari 

assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 

tancament de l‟obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, etc..,). Quan l‟espai disponible sigui mínim, 

s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD-2. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

20 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

20.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones alienes 

a l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 

 Atropellament de vianants aliens a l'obra. 

 Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens. 

 Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o personal 

de l'obra situats en la zona de treballs. 

20.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 

transiten pels voltants de l'obra: 

 Tancament i vigilància (control d'accessos) de la zona de casetes, aplecs i contenidors. 

 Abalisament, protecció i vigilància (control d'accessos) de la zona de treballs. 

21 Prevenció de riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com possibles per aquesta obra són: 

 Incendi. 

 Inundació. 
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 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 

Pla de Seguretat i Salut un “Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

 Ordre i neteja general. 

 Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

 Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 

 Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 Punts de trobada. 

 Assistència Primers Auxilis. 

22 Signatura de l’Autor 

A Barcelona, Febrer de 2011. 

L‟Enginyer Autor de l‟Estudi de Seguretat i Salut, 

 

 

 

Carles Amat i Bertran 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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FITXES D'ACTIVITAT, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES 

VALORACIÓ DEL RISC 

La valoració del risc, considerant la gravetat del dany y la probabilitat del risc, s‟obté de la taula 

següent: 

Probabilitat del risc 
Gravetat del dany 

1 (Baixa) 2(Mitja) 3 (Alta) 

1 (Baixa) 1 (Trivial) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 

2 (Mitja) 2 (Tolerable) 3 (Moderat) 4 (Important) 

3 (Alta) 3 (Moderat) 4 (Important) 5 (Intolerable) 

 

El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) s‟indica a 

continuació: 

 1 (trivial) : el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

 2 (tolerable) : el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de prevenció 

proposades. 

 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable) : el risc es troba insuficientment disminuït 

amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha d‟establir 

necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries o supletòries a 

les indicades. 

A continuació es llisten els elements que constitueixen l‟avaluació de riscos, els sistemes de 

protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida d‟obra. 

 

1. Treballs previs i enderrocs 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS 
ACCESSOS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL 
PER RADIAL 

 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 

2 /9 /10 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

2 /4 /6 /9 /10 
/14 /25 

H146J364 U Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, 
de 120 kg de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades 
amb pintures epoxi i folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 
12568:98) 

6 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 

2 /4 /6 /9 /10 
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interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

/14 /25 

H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant  14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 /9 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

4 /17 

HX11X064 U Cinturó portaeines 9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB11
5 

U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAF00
4 

U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /17 
/25 /26 /27 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del 
manteniment de l'obra 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i 
tall amb serra radial 

20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

2. Moviment de terres 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
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APLEC DE MATERIAL 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 26 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

26 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 

1 /2 /3 /6 /9 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl·lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /14 /25 
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H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1485140 U Armilla de treball de polièster embuatada amb material aïllant  14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

3 /9 /25 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

9 /12 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /12 
/14 /25 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB11
5 

U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF00
4 

U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 
/12 /17 /25 
/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de 
l'estructura 

3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

3. Afermats 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS,  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: US D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES 
VORES  DEL TALUS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: US D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /16 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/15 /25 
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d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

12 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94)  

14 

H1489790 U Jaqueta de treball, color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 U Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb 
sistema integrat de seguretat amb protector de disc inferior fixe, 
superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet 
divisor, regle guia longitudinal i transversal  

9 /10 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

12 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

4 /10 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 
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HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB11
5 

U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAF00
4 

U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/10 /11 /12 
/13 /14 /15 
/16 /17 /27 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
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I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

4. Seguretat vial 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /4 /6 /9 
/16 /25 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 

1 /2 /4 /6 /14 
/25 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /4 /6 /9 
/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /4 /6 /9 
/14 /16 /25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

14 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

4 /25 
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H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 

4 

HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 

16 

HX11X049 U Quadre elèctric secundàri provisional d'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /6 /9 /14 
/25 

HX11X054 U Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i electròde 
connectat a terra en rails de grua torre, masses metàl.liques, 
quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana (300 mA), i 40 A 
d'intensitat nominal 

16 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X064 U Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col.locat i amb el 
desmuntatge inclòs 

16 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAB11
5 

U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 

HBBAF00
4 

U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 
/13 /14 /16 
/17 /25 
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MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

5. Drenatge transversal 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 

2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS SE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb 
un pes màxim de 400 g (UNE EN 812:98) 

1 /2 /3 /4 /10 
/11 /14 /15 
/24 /25 

H1421110 U Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb montura 
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament 
(UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96) 

10 /14 /18 

H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 14 

H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres 
antisoroll, (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94) 

14 

H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 17 

H145C002 U Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de 
construcció nivell 3 (UNE EN 420:94//UNE EN 388:95 i UNE EN 
420:95) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /24 

H1461110 U Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

14 

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 
construcció en general, sense plantilla metàl.lica, resistents a la 
humitat, pell rectificada amb envoltant del turmell i empenya 
encoixinats, puntera metàl.lica, sola antilliscant i falca amortidora 
d'impactes al taló (UNE EN 
344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE 
EN 346-2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 13 

H1481343 U Granota de trebal,color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1482320 U Camisa de treball, color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1483344 U Pantalons de treball, color groc per a construcció d'obres linials en 
servei, de polièster i cotó (65%-35%), trama 240, amb butxaques 
interiors i tires reflectants (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
3758:91//UNE EN 340:94) 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /14 
/15 /18 /24 
/25 

H1485800 U Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a 
l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) 

11 /25 

H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i 
pantalons per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix 
(UNE EN 340:94)  

14 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  11 

HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb 
estampidors interiors hidràulics o roscats 

3 

HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 

1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega 
de caixa de camió 

3 /17 

HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 

HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 15 

HX11X074 U Detector de gasos portàtil 17 

HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 14 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBBAA00
5 

U Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal 
descendent d'esquerra a dreta a 45º, en color vermell, d 29 cm, 
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins a 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB11
5 

U Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 
blau, de forma circular amb cantells en color blanc,d 29 cm, amb 
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb 
el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAF00
4 

U Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre 
fons groc, de forma triangular amb cantells negres, costat major 41 
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 
/10 /11 /13 
/14 /15 /17 
/18 /24 /25 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 
proteccions 

1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superficies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 
procediment de treball específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 
/18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonómiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment prèvi de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1 Definició i abast del Plec 

1.1 Identificació de les obres 

Les obres corresponen al Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les 

Olles i Deltebre. 

1.2 Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l‟Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions 

que hauran d‟acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de 

Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l‟obra, les diferents 

proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals 

per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 

l‟obra i les que hauran de manar l‟execució de qualsevol tipus d‟instal·lacions i d‟obres 

accessòries. Per a qualsevol tipus d‟especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en 

compte les condicions tècniques que es derivin d‟entendre com a normes d‟aplicació: 

 Totes aquelles contingudes al „„Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 

Contractació d‟Obres de l‟Estat‟„ i adaptat a les seves obres per la „„Direcció de Política 

Territorial i Obres Públiques‟„. 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l‟Estat, Normes 

Tecnològiques de l‟Edificació vigents segons el „„Ministerio de la Vivienda‟„ i el 

"Ministerio de Fomento". 

 La normativa legislativa vigent d‟obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l‟oferta. 

1.3 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

„„DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ‟„, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució d'Obra 

o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del mateix i 

recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, 

contenint com a mínim els següents documents: 

1.3.1 Memòria 

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que 

no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 

la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

1.3.2 Plec 

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
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prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 

de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

1.3.3 Plànols 

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries. 

1.3.4 Amidaments 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

1.3.5 Pressupost 

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del 

Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el 

contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als 

riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els 

terminis i circumstàncies sociotècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut són 

documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d‟obligat 

acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l‟Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d‟interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l‟Autor de 

l‟Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 

complement d‟informació que el Contractista ha d‟adquirir directament i amb els seus propis 

mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista 

no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions 

del Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 

dades apareguin a algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de 

l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 

d‟incloure‟s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del 

Projecte, té prevalença el que s‟ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 

qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 

Generals. 
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El que s‟ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 

executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l‟Autor de 

l‟Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 

corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

2 Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 

obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a 

la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs 

de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els 

efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 

dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

2.1 Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, 

programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la 

seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 

com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 

totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra per l'aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual 

Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
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5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l‟„„Avís Previ‟„ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte 

les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé 

proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 

qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti 

amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, 

estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d‟Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 

tingui en consideració els „„Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 

Salut‟„ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 

treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar 

la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte 

d'obra.  

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 

l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 

planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 

simultània o successivament. 

b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 

de treball.  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 9 

 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n‟hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 

responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra 

i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres 

de construcció: 

a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir 

els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 

perilloses. 

f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que 

haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s‟escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta 

funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 

Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la 

Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 

l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim 

patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l‟obra, a fi que aquest prengui, 

en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 

Fabricants i Subministradors d‟equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
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2.3 Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 

normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 

forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 

Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d‟altres documents 

tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 

decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació 

dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

2.4 Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 

mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i 

d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar 

l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució 

material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 

quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 

d‟Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Obra, 

nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra 

1. Verificar el replanteig, l‟adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l‟estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l‟execució material de l‟obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els 

nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, 

els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 

instal·lacions i dels Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i la Senyalització, d‟acord amb 

el  Projecte i l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l‟obra i consignar en el Llibre d‟Ordres i 

Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels 

Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes 

en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 

eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l‟obra i que 

puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s‟adeqüin a 

les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 

Seguretat i Salut. 
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5. Subscriure l‟Acta de Replanteig o començament de l‟obra, confrontant prèviament amb 

el Coordinador de Seguretat i Salut l‟existència prèvia de l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d‟obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 

visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d‟obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d‟incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 

Seguretat i Salut de l‟obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren 

perceptius. 

2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d‟executar, en condicions de solvència i 

Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 

subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 

empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra, 

amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix 

la seva execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 

1. El Contractista haurà d‟executar l‟obra amb subjecció al Projecte, directrius de l‟Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 

del Director d‟Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 

terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l‟assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l‟habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 

constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d‟Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 

Subcontractista, en el seu cas), a l‟obra i que per la seva  titulació o experiència haurà 

de tenir la capacitat adequada d‟acord amb les característiques i complexitat de l‟obra. 

4. Assignar a l‟obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l‟obra dins 

dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l‟Estudi de Seguretat i 

Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
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corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l‟aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l‟Acta d‟Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l‟Acta de Replanteig o començament i l‟Acta de Recepció de l‟obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 

l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

b. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 

les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 

l'execució de l'obra. 

c. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 

Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 

obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 

termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l‟inici de l‟activitat a l‟obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 

l‟avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 

Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 

complert les seves obligacions en matèria d‟informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l‟obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 

l‟obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 

INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 

auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 

que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El 
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Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i 

suficients de construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra 

o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 

d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 

material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 

propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 

preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions 

dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, 

condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de 

treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges 

de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i 

localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 

qualsevol altre mesura de caràcter general i d‟obligat compliment, segons la normativa 

legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència 

diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà 

de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d‟estar present a l'obra 

durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 

existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 

temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 

Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 

l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 

característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar 

en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 

serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 

tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 

personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors 

autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, seran 

normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments 

respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al 

Llibre d‟Incidències.  
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25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 

l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 

evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 

l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 

de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 

limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d‟operador de grua 

mòbil i en altres casos l‟acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic 

especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de 

cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 

autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 

aquesta obra en concret. 

2.6 Treballadors autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i 

directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 

contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de 

realitzar determinades parts o instal·lacions de l‟obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 

empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 

participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 

establert. 

5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de 

juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 

30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels 

equips de protecció individual per part dels treballadors. 
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7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS): 

a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre 

a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments 

de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 

manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 

col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del 

treball. 

2.7 Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà 

de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb 

subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l‟empresari el 

compromís de desenvolupar a l‟obra les activitats corresponents a la seva categoria i 

especialitat professional, seguint les instruccions d‟aquell. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 

relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d‟unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 

previstes especialment pel personal d‟obra, suficients, adequades i dignes, durant el 

temps que duri la seva permanència a l‟obra. 
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3 Documentació preventiva de caràcter contractual 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 

Excepte en el cas que l‟escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 

específicament d‟altra manera, l‟ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 

Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació 

de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d‟Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l‟Estudi de Seguretat i 

Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu 

de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l‟Execució material de 

l‟Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l‟Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d‟Acció Preventiva de l‟empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l‟Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l‟obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d‟aplicació en l‟obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d‟ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director 

d‟Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l‟ús de la seva facultat 

d‟aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d‟Obra qui desprès 

de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, 

notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat 

i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d‟Obra 

o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d‟Obra 

i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  

adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d‟errades, omissions, 

discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l‟eximeix de l‟obligació d‟aplicar les 

mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la 

praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament 

indispensables per dur a terme l‟esperit o la intenció posada en el Projecte i l‟Estudi de 

Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 

correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
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Totes les parts del contracte s‟entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol 

treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el 

mateix caràcter contractual que si s‟hagués recollit en tots. 

3.2 Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 

Contractista, com document de gestió preventiva d‟adaptació de la seva pròpia „„cultura 

preventiva interna d‟empresa‟„ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l‟Estudi de 

Seguretat i Salut per l‟execució material de l‟obra, podrà indicar en l‟Acta d‟Aprovació del Pla de 

Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d‟aquells aspectes que puguin estar, a criteri 

del Coordinador, millor desenvolupats en l‟Estudi de Seguretat, com ampliadors i 

complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l‟Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

tindrà la consideració de document de desenvolupament de l‟Estudi i Pla de Seguretat, essent, 

per tant, vinculants per les parts contractants. 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D‟acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans 

de l‟inici dels seus treballs a l‟obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus 

medis, mètodes d'execució i al „„PLA D‟ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D‟EMPRESA‟„, realitzat 

de conformitat al R.D.39 / 1997 „„LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS‟„ (Arts. 1, 2 ap. 

1, 8 i 9). 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 

establerts a l‟Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per 

estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 

3.4 El “Llibre d’Incidències” 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial „„LLIBRE D'INCIDÈNCIES‟„, 

facilitat per la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d‟estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la 

Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, 

Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 

en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per 

a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 

24 hores. 
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3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del “Conveni de 

Prevenció i Coordinació” i documentació contractual annexa en 

matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d‟Obra o Direcció 

Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura 

pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del 

Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 

facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 

designar a l‟efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l‟apartat 2.1. del 

present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per 

referència, constitueixen l‟acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o 

enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 

Contractista, excepte les que s‟estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 

verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s‟obligaran a si mateixos i als seus successors, representants 

legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat.  

El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 

responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat 

per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 

mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per 

les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 

Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a 

qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció 

civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la 

preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l‟ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu d‟acord amb la normativa reguladora de l‟esmentada 

jurisdicció. 

4 Normativa legal d’aplicació 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l‟ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui 

ésser d‟aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s‟adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu 

Pla.  
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4.1 Textos generals 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 

febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d‟abril de 1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses de 

treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 

20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d‟agost de 1970. BOE 

5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les modificacions O.22 de 

març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 

1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. BOE 

16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d‟Incidències en les obres de Construcció. O.M. 12 

de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 

28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 

de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d‟Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre de 

1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre 

de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 

de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d‟abril de 1997. 

BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 

14 d‟abril. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 

487/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE 23 d‟abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles de 

visualització. R.D. 488/1997 de 14 d‟abril de 1997. BOE de 23 d‟abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d‟Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 

Seguretat Social i Desenvolupament d‟Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 

de 22 d‟abril de 1997. BOE de 24 d‟abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l‟Exposició a Agents 

Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 1998. 
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 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 

els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de maig de 

2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 de 

juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 17 de juny 

de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 

d‟Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 

1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 

Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d‟agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 

les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d‟octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d‟octubre. BOE de 25 d‟octubre de 1997. 

4.2 Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d‟agost de 1940. BOE 29 d‟agost de 

1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l‟exposició a soroll durant el 

treball. R.D. 1316/1989 de 27 d‟octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

4.3 Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals.  

 Decret 64/1995 pel qual s‟estableixen mesures de prevenció d‟incendis forestals, i 

Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes 

pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

4.4 Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d‟Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 

de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 de 

setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 21 

 

4.5 Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d‟abril. BOE 29 de maig de 

1979. 

 Reglament d‟Aparells d‟Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d‟Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 

juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. BOE 2 

de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d‟Equips de 

Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d‟agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 

maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 

9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d‟aparells d‟elevació i manutenció, referent a grues 

mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 

2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d‟abril de 1991. BOE 11 d‟abril de 1991. 

4.6 Equips i protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. 

R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. 

de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 

complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 

d‟Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d‟Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, de 

20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 

de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l‟O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 

de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Resolució de 29 d‟abril de 1999, per la qual s‟actualitza l‟annex IV de la Resolució de 

18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 

núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
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4.7 Senyalització 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 

R.D. 485/1997. BOE 14 d‟abril de 1997. 

 Normes sobre senyalització d‟obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8 Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d‟agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius. 

5 Condicions econòmiques 

5.1 Criteris d’aplicació 

L‟ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d‟octubre, manté per al sector de la construcció, la 

necessitat d‟estimar l‟aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  „„afegit‟„ a l'Estudi de 

Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l‟estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 

conjunt de „„despeses‟„ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració 

unitària d‟elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 

figurar partides alçades en els casos d‟elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l‟Estudi de Seguretat i Salut 

podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu 

Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució de l‟import total ni dels nivells de protecció continguts en l‟Estudi de 

Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d‟anar incorporant al 

pressupost general de l‟obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla 

en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s‟inclouran en el pressupost de l‟Estudi 

de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, 

conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 

emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l‟aplicat en el present E.S.S. en 

l‟apartat relatiu a Medis Auxiliars d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 

5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de „„Seguretat Integrada‟„ hauria d‟estar inclòs en 

les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa 

l'establiment d‟un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost 

del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb 

antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels compromisos 

contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és d‟un pagament fix 
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mensual a conta, d‟un import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre 

de mesos estimats de durada. 

5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i 

Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l‟execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s‟hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un 

any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del 

pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini 

l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, 

de 16 de juny, pel que s‟aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques. 

5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d‟incompliments en l‟aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i 

Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components 

de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment 

per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 1. MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l‟obra contractada. 

 2. LLEU : 20% del Benefici Industrial de l‟obra contractada. 

 3. GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada. 

 4. MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l‟obra contractada. 

 5. GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial 
de l‟obra contractada + Pèrdua d‟homologació com 
Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

6 Condicions Tècniques Generals de Seguretat 

6.1 Previsions del Contractista per a l’aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre 

cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta 

de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s‟anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 

Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de 

riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents 

 Inspeccions de seguretat. 

 Anàlisi de treball. 

 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

 Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents 

 Notificació d'accidents. 

 Registre d'accidents. 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

Tècniques operatives de seguretat 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o sobre els 

factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 

Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 

El Factor Tècnic 

 Sistemes de Seguretat . 

 Proteccions col·lectives i Resguards. 

 Manteniment Preventiu. 

 Proteccions Personals. 

 Normes. 

 Senyalització. 

El Factor Humà 

 Test de Selecció prelaboral del personal. 

 Reconeixements Mèdics prelaborals. 

 Formació. 

 Aprenentatge. 

 Propaganda. 

 Acció de grup. 

 Disciplina. 

 Incentius. 

6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb 

ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure 

els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets 

servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
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Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més 

importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d‟Acció 

Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 

gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

6.3 Condicions Tècniques del Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 

Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 

l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 

l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 

com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels 

recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 „„Reglamento de los 

Servicios de Prevención‟„. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic 

de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 

Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel 

correcte compliment de la seva important missió. 

L‟empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  

haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 

aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora 

en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de 

seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

6.4 Obligacions de l’Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina de Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 

Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 

condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, 

que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 

periòdicament el control d'existències.  
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així 

com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 

durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 

reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre 

de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al 

respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l‟equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o 

assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 

d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

 Higiene i Prevenció al treball. 

 Medicina preventiva dels treballadors. 

 Assistència Mèdica. 

 Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

 Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

 Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

6.5 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l’obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d‟un interlocutor alternatiu en absència del Cap d‟Obra 

es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 

considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 

complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 

Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 

Seguretat. 

S‟anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la 

missió de realitzar petites cures i organitzar l‟evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l‟encarregat del control de la dotació de 

la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de 

l‟obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una „„Comissió Tècnica Interempresarial de 

Responsables de Seguretat‟„, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses 

participants a cada fase d‟obra, aquesta „„comissió‟„ es reunirà com a mínim mensualment, i 

serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de 

Prevenció (propi o concertat). 

6.6 Competències de Formació en Seguretat a l’obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri 

es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de 

màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la formació adequada 

per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 

qualitat i seguretat del seu treball. 
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7 Plec de Condicions Tècniques Específiques de Seguretat dels 
Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 

d‟òrgans d‟accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma 

solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, 

tractament, desplaçament i accionament d‟un material. El terme equip i/o màquina també 

cobreix: 

Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d‟elles o a un 

tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l‟equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 

comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 

adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 

d‟Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d‟unes instruccions d‟utilització, esteses 

pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació 

i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica 

siguin exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 

inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 

ajustats a les normes UNE que li siguin d‟aplicació. Portaran a més a més, una placa de 

material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 

següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d‟homologació CE i certificat de seguretat d‟ús d‟entitat acreditada, si 

procedeix. 

7.2 Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 

dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 

criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de 

Treball. 
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Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l‟Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre „„Disposicions mínimes 

de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball‟„: 

Emmagatzematge i manteniment 

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d‟emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva  „„Guia de manteniment preventiu‟„. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i els lliuraments d‟Equips estaran documentades 

i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l‟usuari. 

7.3 Normativa aplicable 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s‟han 

codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). 

o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d‟11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins 

l‟1/1/95. 

o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins l‟1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 

fins l‟1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 

94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 

l‟1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 

Altres Directives 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l‟aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats 
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límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE.  

o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l‟1/12/88. 

o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l‟1/1/97. 

o A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General 

de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d‟11 d‟octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l‟1/1/95 amb període transitori fins 

l‟1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l‟aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 

(D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 

12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d‟11 de març (B.O.E. d‟1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d‟1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 

Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 

l‟Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l‟aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l‟1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l‟aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 

protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d‟1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

o Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l‟1/7/03. 
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 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 

Núm. L 181, de 9/7/97). 

o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l‟aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l‟emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d‟1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 

31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 

12/4/96). 

o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 

treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 i 

3 de l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 

de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 

màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d‟11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s‟aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d‟Aparells d‟Elevació i Manutenció referent 

a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s‟aprova el Reglament d‟Aparells elevadors per a obres 

(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i 

complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s‟aprova la nova Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i Manutenció, referent 

a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s‟aprova el nou text modificat i refós de 

la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d‟Aparells d‟elevació i 

Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. 

de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s‟aprova l‟Ordenança General de Seguretat i 

Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 

Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 
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8 Plec de Condicions Tècniques Particulars de Partides de 
Seguretat i Salut 

8.1 Proteccions Individuals i Col·lectives en el treball 

8.1.1 Proteccions Individuals 

8.1.1.1 Definició i condicions d’utilització 

Definició 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d‟un o diversos riscos 

que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o 

accessori destinat a tal fi. 

S‟ han considerat els tipus següents: 

 Proteccions del cap. 

 Proteccions per a l‟ aparell ocular i la cara. 

 Proteccions per a l‟ aparell auditiu. 

 Proteccions per a l‟ aparell respiratori. 

 Proteccions de les extremitats superiors. 

 Proteccions de les extremitats inferiors. 

 Proteccions del cos. 

 Protecció del tronc. 

 Protecció per treball a laintempèrie. 

 Roba i peces de senyalització. 

 Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 

 La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 

protegir la salut o la integritat física del treballador. 

 Es equips dels serveis de socors i salvament. 

 Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 

l‟ordre. 

 Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 

 El material d‟esport. 

 El material d‟autodefensa o de dissuasió. 

 Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia. 

Condicions d’utilització 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, 

sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi 

hauran de: 
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 Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

 Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l‟estat de salut del 

treballador. 

 Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 

hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos 

corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L‟emprador restà 

obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és necessari, 

sessions d‟entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos 

EPI, amb els següents continguts: 

 Coneixement de com posar-se i treure‟s l‟EPI. 

 Condicions i requisits d‟emmagatzematge i manteniment per part de l‟usuari. 

 Referència als accessoris i peces de reposada. 

 Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 

fabricant. 

Les condicions en què l‟EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

 La gravetat del risc. 

 El temps o freqüència d‟exposició al risc. 

 Les condicions del lloc de treball. 

 Les prestacions del propi EPI. 

 Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l‟EPI, que no hagin pogut 

evitar-se. 

L‟ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d‟ells, previ 

tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels subsegüents 

usuaris. 

L‟EPI s‟ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la 

formació i informació que al respecte haurà rebut l‟usuari. 

L‟usuari amb antelació a la utilització de l‟EPI haurà de comprovar l‟entorn en el qual ho va a 

utilitzar. 

L‟EPI s‟utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les adaptacions 

artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de l‟EPI, anul·len o 

redueixen la seva eficàcia, restant l‟usuari sense protecció física ni legal en cas d‟accident. 

Mentre subsisteixi el risc, l‟EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 

Proteccions al cap 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 

treball situats en altura, obres d‟encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 

bastides i demolició. 

 Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 

torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
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 Obres en foses, rases, pous i galeries. 

 Moviments de terra i obres en roca. 

 Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament 

de runes. 

 Utilització de pistoles fixaclaus. 

 Treballs amb explosius. 

 Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

 Manteniment d‟obres i instal·lacions industrials. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls 

i oïdes. 

Als llocs de treball on existeixi risc d‟enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, 

aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de 

substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans 

adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l‟ús de 

cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", adaptables sobre el 

casc (mai al seu interior). 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d‟objectes o topades sobre el cap, serà 

perceptiva la utilització de casc protector. 

Proteccions per a l’aparell ocular 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

 Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 

 Acció de pols i fums. 

 Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

 Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

 Enlluernament. 

La protecció de l‟aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

 Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 

d‟ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 

una millor ventilació. 

 Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

 En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
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 Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 

s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 

per diferents persones. 

Proteccions per la cara 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

 Treballs de perforació i burinat. 

 Talla i tractament de pedres. 

 Manipulació de pistoles fixaclaus d‟impacte. 

 Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

 Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

 Treball amb raig projector d‟abrasius granulars. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

 Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

 Activitats en un entorn de calor radiant. 

 Treballs que desprenen radiacions. 

 Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà 

‟estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió 

de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d‟escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 

(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb 

vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó 

de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el 

fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. Als llocs de soldadura 

elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles 

de cap amb atallatge graduable per a poder-se ajustar. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a 

l‟exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

 Vidres de protecció. 

 Quan al treball a realitzar existeixi risc d‟enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 

 En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d‟acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

Proteccions per a l’aparell auditiu 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs amb utilització de dispositius d‟aire comprimit. 
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 Treballs de percussió. 

 Treballs d‟arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i 

en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells 

individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i 

insonorització que procedeixi adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, 

d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, 

de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

La protecció dels pavellons de l‟oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara pels mitjans 

previstos en aquest estudi.  

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

Proteccions per a l’aparell respiratori 

Els mitjans de protecció de l‟aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents 

riscos: 

 Pols, fums i boires. 

 Vapors metàl·lics i orgànics. 

 Gasos tòxics industrials. 

 Monòxid de carboni. 

 Baixa concentració d‟oxigen respirable. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a minimitzar 

en les següents activitats: 

 Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 

puguin existir riscos d‟intoxicació per gas o de insuficiència d‟oxigen. 

 Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre‟s 

pols. 

 Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

 Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram. 

 Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc d‟escapament de 

fluid frigorífic. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l‟ambient una concentració 

mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca 

ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s‟hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti 

notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no 

s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per ingestió 

de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara compte amb 

adeptes al nostre sector. 
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Proteccions de les extremitats superiors 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de soldadura. 

 Manipulació d‟objectes amb arestes tallants. 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

 Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al 

treballador. 

En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les mans, fent-se 

servir als efectes didals o manyoples. 

Per a les maniobres amb electricitat s‟hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 

plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats, 

prohibint la utilització d‟altres guants que no compleixin aquest requisit indispensable. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

Proteccions de les extremitats inferiors 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador 

de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l‟activitat. 

Calçat de protecció i de seguretat: 

 Treballs d‟obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

 Treballs en bastides. 

 Obres de demolició d‟obra grossa. 

 Obres de construcció de formigó i d‟elements prefabricats que incloguin encofrat i 

desencofrat. 

 Activitats en obres de construcció o àrees d‟emmagatzematge. 

 Obres d‟ensostrat. 

 Treballs d‟estructura metàl·lica. 

 Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics. 

 Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

 Treballs de transformació de materials lítics. 

 Manipulació i tractament de vidre. 

 Revestiment de materials termoaïllants. 

 Prefabricats per a la construcció. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

 Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se‟n ràpid en cas de penetració de 

masses en fusió: 
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 Soldadors. 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb 

reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat 

de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s‟haurà de substituir el cosit 

per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de 

tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments 

de terres i realització d'estructures i enderroc. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de 

efensa davant d‟aquestes. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense 

cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o 

acer, la tanca serà per poder desfer-se‟n ràpid per tal d‟obrir-la ràpidament davant l'eventual 

introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que 

existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. 

serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement 

col·locades a l‟interior o incorporades en el calçat des d‟origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de 

cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de 

materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

Proteccions del cos 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d‟alçada, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats: 

 Treballs en bastides. 

 Muntatge de peces prefabricades. 

 Treballs en pals i torres. 

 Treballs en cabines de grues situades en altura. 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l‟ús de 

cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

 Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 

filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 

lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

 Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar 

ubjectes mitjançant reblons. 

La corda salvacaigudes serà de poliamida d‟alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. Queda 

prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 

la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga d‟amarrador també serà de 

oliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
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Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot cas, la 

llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. El 

cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, durant el temps que 

persisteixi el risc de caiguda d‟alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut 

signat per part del receptor. 

Proteccions del tronc 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 

activitats. 

Peces i equips de protecció: 

 Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

 Treballs amb masses ardents o permanència a prop d‟aquestes i en ambient calent. 

 Manipulació de vidre pla. 

 Treballs de rajat de sorra. 

 Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

 Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

 Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d‟orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

 Treballs de soldadura. 

 Treballs de forja. 

 Treballs de fosa i emmotllament. 

Protecció per a treballs a la intempèrie 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 

següents condicions: 

 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

 Facilitat d‟aireació. 

La superposició indiscriminada de roba d‟abric entorpeix els moviments, per tal motiu és 

recomanable l‟emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 

Roba i peces de senyalització 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l‟usuari compliran les següents 

característiques: 

 Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

 Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

 Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

 Facilitat d‟aireació. 
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 Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

Protecció personal contra contactes elèctrics 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 

seleccionats en funció de les següents activitats: 

 Treballs de muntatge elèctric. 

 Treballs de manteniment elèctric. 

 Treballs d‟explotació i transport elèctric. 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran 

servir roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota 

resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i 

bosses per al trasllat. 

8.1.1.2 Condicions de manteniment 

Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, 

seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els stocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l‟emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l‟ús, com a 

la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la 

seva data de fabricació (generalment estampillada a l‟EPI), amb independència que hagi estat 

o no utilitzat. 

8.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

8.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 

 LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

 REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

 REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 

de protección individual.  

 RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General 

de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de 

marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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 RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General 

de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 20 de 

abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 

8.1.2 Proteccions Col·lectives 

8.1.2.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidària, destinat a l‟apantallament i interposició física, que s‟oposa a una 

energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d‟impedir o reduïr les 

conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles 

de protecció. 

Condicions generals 

Els SPC s‟instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l‟energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d‟Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 

mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 

necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 

Els SPC no hauran d‟utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 

projectista o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 

l‟operació que es tracti. 

Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no 

considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s‟ha realitzat una avaluació dels riscos 

que això comportaria i si s‟han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 

Abans d‟utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d‟ús són les 

adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

Els SPC deixaran d‟utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres 

circumstàncies que comprometin la eficàçia de la seva funció. 

Quan s‟emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 

hauran d‟adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a 

reduir els riscos al mínim possible. 

Quan durant la utilització d‟un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l‟operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-

se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 

Els SPC no hauran de sotmetre‟s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que 

puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers.  

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, especialment 

mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XX. Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 41 

 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 

puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d‟haver 

aturat l‟activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s‟adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d‟eficàcia 

preventiva o hauran de prendre‟s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 

característiques i grandària adequats a l‟operació a realitzar. La seva col·locació i transport no 

haurà d‟implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Lona 

Es col·locarà per a impedir la caiguda d‟objectes a l‟exterior d‟una plataforma de treball, així 

com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 

En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit 

ignífug equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 

Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l‟estructura suport. 

Condemna de buits horitzontals 

En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 

Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de persones i 

objectes. 

Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d‟instal·lacions, es 

condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i  

grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, 

capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 

La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d‟absorbir energia d‟impacte per a 

caigudes d‟objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte 

per al seu disseny el pes i l‟altura de caiguda. 

Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l‟objecte) com a resultat 

de l‟acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

 Mecànics: L‟estructura del conjunt haurà de resistir l‟impacte en règim elastoplàstic.  

La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l‟emprament de xarxes de 

seguretat, és la d‟absorbir energia d‟impacte per caigudes d‟objectes despreniments des de 

cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l‟altura de caiguda. 

Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la 

xarxa, a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

 Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l‟objecte) com a resultat 

de l‟acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

 Mecànics: L‟estructura del conjunt haurà de resistir l‟impacte en règim elastoplàstic. 

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics 

La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió avalat per 

l‟instal·lador homologat. 
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Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les basses mitjançant 

clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i antitopades. 

Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 

Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d‟obra amb un valor 

màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió a terra 

independent. 

La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida d‟acord amb 

la sensibilitat de l‟interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 v. La seva 

resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l‟època més eixuta de l‟any. 

Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran blindades. 

Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d‟enllumenat estaran 

protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors diferencials d‟alta 

sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima dels interruptors 

diferencials, serà de 30 mA, per a l‟enllumenat i de 300 mA per a força. 

Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s‟hauran de reparar per 

evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 

Distància de seguretat a línies d‟alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 

Zones de treball en condicions d‟humitat molt elevada: és preceptiu l‟ús de transformadors 

portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de separació de circuits. 

8.1.2.2 Condicions del procés d’execució 

Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o 

fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25 ºC. 

L‟emmagatzematge, control d‟estat d‟utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 

custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l‟emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l‟ús, com 

a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva 

adaptació a l‟estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

Per ordre d‟importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment Preventiu“ 

i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d‟avaria). 

8.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament 

TOPALL PER CAMIÓ, ESTACADA DE PROTECCIÓ, TOPALL PER A DESCÀRREGA DE 

CAMIONS, PÒRTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE DE SERRA 

CIRCULAR, PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE 

GRUA, PROTECCIÓ SOLAR DE LA ZONA DE TREBALL I MAMPARA PLEGABLE DE 

PROTECCIÓ CONTRA PROJECCIÓ DE PARTÍCULES, ELEMENTS DE PREVENCIÓ EN LA 

INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: 

Unitat amidada segons amidament de la D.T. 
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PROTECCIÓ D‟EQUIPAMENT FIX O EMBALATGE COMPLERT PER A TRANSPORT A 

TALLER O APLEC DE MOBILIARI O EQUIPAMENT FIX: 

m3 de volum aparent realment protegit, d‟acord amb la D.T. 

BARRERA AMB TERRES: 

m3 de volum amidat sobre perfils del terreny 

LONES, PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES: 

m2 de superficie segons amidament de la D.T. 

LINIA PER A CINTURÓ, CABLE, PANTALLA DE PROTECCIÓ AL VENT: 

m de llargària segons amidament de D.T. 

8.1.2.4 Normativa de compliment obligatori 

 REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 

máquinas. 

 REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones 

de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se 

establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y 

ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, 

métodos de ensayo. 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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8.2 Senyalització provisional 

8.2.1 Senyalització vertical 

8.2.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 

indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 

forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

Condicions d’utilització 

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s‟ha de partir dels següents principis 

generals: 

 La senyalització mai no elimina el risc. 

 Una correcta senyalització no dispensa de l‟adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

 Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

 La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts 

en el R.D. 485/1997, de 14 d‟abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 

en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 

col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 

del seus respectius continguts. 

S‟instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l‟angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 

a senyalitzar o, quant es tracti d‟un risc general, en l‟accés a la zona de risc. 

L‟emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d‟existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció 

No s‟ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 

senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, 

pictogrames i dimensions es correspondran amb l‟establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i 

catàleg d‟Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S‟ exceptua el cas dels senyals 

“SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que podran col·locar-se 

sobre un pal solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l‟eix de la via, mai 

inclinades. 
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El fons dels senyals provisionals d‟obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d‟1 

min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d‟obres que exigeixi l‟ocupació de part de l‟explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

 Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

 Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l‟explanació. 

La placa “OBRES“ haurà d‟estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, 

en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 

complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 

hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 

circumstàncies, els següents elements: 

Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 

permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal 

de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES“. 

Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR 

– 305). 

Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s‟ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 

de les vies, llevat del cas d‟ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L‟ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents sistemes: 

 Establiment de la prioritat d‟un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

 Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 

es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

 Mitjançant semàfor regulador. 

 Quan s‟hagi de tallar totalment la carretera o s‟estableixi sentit únic alternatiu, durant la 

nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 

senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

 Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s‟indicarà la 

desviació de l‟obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), 

inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l‟angle de la qual amb el cantell 

de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

 Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

8.2.1.2 Condicions del procés d’execució 

Es seguiran les recomanacions d‟emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i 

rebut, per un responsable delegat per l‟emprador. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast 

prematur per l‟ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència 

que hagin estat o no utilitzades. 

8.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament 

BASTIDOR, PLAQUES I SENYALS: 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la Direcció Tècnica. 

SUPORT RECTANGULAR D‟ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la Direcció Tècnica. 

8.2.1.4 Normativa de compliment obligatori 

 LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se 

aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 

Carreteras 

 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

 ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

 UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

 NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra 

incendios de los edificios. 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

 UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

 DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

 UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-

màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 

indicadores y actuadores. 

 UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 

Parte 1: Requisitos generales. 
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8.3 Equipaments 

8.3.1 Equipaments per a personal d’obra 

8.3.1.1 Mòduls prefabricats 

8.3.1.1.1 Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Definició 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 

personal d‟obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 

modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors 

(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal 

motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s‟ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-

hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 

personal que hi participi pugui gaudir d‟aquests serveis, descomptant aquesta prestació del 

pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula 

econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l‟obra, es necessités la construcció “in situ” d‟aquest 

tipus d‟implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es 

correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d‟una obra d‟edificació, amb 

uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se 

de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s‟adjuntarà a l‟Estudi de Seguretat i 

Salut de l‟obra. 

Condicions d’utilització 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions 

provisionals de salubritat i confort, en les condicions d‟utilització, manteniment i amb 

l‟equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei 

estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 

utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant 

en el seu àmbit personal d‟utilització, les condicions d‟ordre i neteja habituals del seu entorn 

quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d‟escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d‟ordre, neteja i equipament de les 

casetes provisionals del personal d‟obra i el seu entorn d‟implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de 

riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

8.3.1.1.2 Condicions del procés d’execució 

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 

llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d‟importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu“ sobre el "Manteniment Preventiu“ 

i aquest sobre el "Manteniment Correctiu“ (o reparació d‟avaria). 
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8.3.1.1.3 Unitats i criteris d’amidament 

Elements amidats per mesos 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d‟obra es comptabilitzaran per 

amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d‟empresa si les casetes són 

propietat del contractista), en funció d‟un criteri estimat de necessitats d‟utilització durant 

l‟execució de l‟obra. 

Aquesta repercussió de l‟amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del 

volum de treballadors simultanis presents a cada fase d‟obra. 

Elements amidats per unitats 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la Direcció Tècnica. 

8.3.1.1.4 Normativa de compliment obligatori 

 LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

 REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 

 ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del 

progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

 ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

 CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

 NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 

Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 1Data:

PRESSUPOST  722-PRO-CA-5076OBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T C#*D#*E#*F#1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballadors) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 15,000 8,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

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

2 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels EPI: 15,000 8,000 2,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 4583 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 15,000 90,000 1,000 2,000 2.700,000

TOTAL AMIDAMENT 2.700,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

4 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 15,000 8,000 3,000 1,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 1405 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

Euro



Via cicloturista

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 2Data:

T2 afectats activitat de l'element

T3 (unitat d'amidament) (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)

(C#*D#/E#)*F#4 Renovació periòdica dels EPI: 3,000 90,000 1,000 1,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

6 H145C002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

7 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d´impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE
EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN
347-2

8 H1465275

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

9 H146J364

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 3Data:

u Faixa de protecció dorsolumbar10 H147N000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 7,000 8,000 4,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

11 H1481343

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 6,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE EN 340

12 H1482320

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

13 H1483344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant14 H1485140

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 4Data:

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 47115 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 10,000 8,000 4,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

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

16 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

17 H1489790

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Vida mitja

T2 afectats activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat18 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

19 H147D304

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-5076OBRA 01
EQUIPS DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 5Data:

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 8,000 4,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAB115

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 8,000 4,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 8,000 4,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

4 HBBAF004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Senyals Duració Vida mitja

T2 necessàries activitat de l'element

T3 Unitat d'amidament: (senyal) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 8,000 4,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones5 H15Z1003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra

T2 Unitat d'amidament: (mesos)

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 6Data:

C#*D#*E#*F#3 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions6 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Freqüència

T2 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#3 Total hores de dedicació: 8,000 10,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-5076OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Curset de primers auxilis i socorrisme1 HQUAP000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Part proporcional de curset periòdic: 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

h Formació en Seguretat i Salut2 H15Z1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat Duració curset

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes) (h)

(C#*D#/E#)*F#4 Part proporcional de curset periòdic: 15,000 8,000 3,000 8,000 320,000

TOTAL AMIDAMENT 320,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-5076OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1 HQU1531A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:18/02/11 7Data:

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#3 8,000 3,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

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

2 HQU1H53A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració obra Necessaris per
mes

T2 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#3 8,000 3,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Armaris Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (armari) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 25,000 8,000 4,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

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

4 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Bancs Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (banc) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 12,000 8,000 6,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

5 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Taules Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (taula) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 6,000 8,000 4,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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T1 Concepte: Neveres Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (nevera) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 8,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Forns Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (forn) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 2,000 8,000 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Recipients Duració Vida mitja

T2 necessaris de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (recipient) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 5,000 8,000 6,000 6,667

TOTAL AMIDAMENT 6,667

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball9 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Farmacioles Duració Vida mitja

T2 necessàries de l'obra de l'element

T3 Unitat d'amidament: (farmaciola) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 Renovació periòdica dels elements: 3,000 8,000 6,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10 HQU1A50A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Nombre
necessaris per

mes

T2 de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (mes) (u)

C#*D#*E#*F#4 9,000 4,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Euro
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h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions11 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Duració Freqüència

T2 de l'obra de neteja

T3 Unitat d'amidament: (mes) (h/mes)

C#*D#*E#*F#4 8,000 22,000 176,000

TOTAL AMIDAMENT 176,000

PRESSUPOST  722-PRO-CA-5076OBRA 01
DESPESES CONTROL DE SALUD DEL PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Concepte: Treballadors Duració Periodicitat

T2 afectats de l'obra

T3 Unitat d'amidament: (treballador) (mes) (mes)

C#*D#/E#4 15,000 8,000 4,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Euro
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Pàg.:Data: 18/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,28uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 1

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €5,21uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €16,85uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €1,56uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €5,44uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €4,93uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 7

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €20,60uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €2,09uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

P- 9

(DOS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €199,25uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 10

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €22,43uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €4,76mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretatP- 12
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €74,90uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 13

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €8,86uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340

P- 14

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €14,15uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 15

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €12,92uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 16
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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 €18,79uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 17

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €6,49uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 18

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €17,53uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 19

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €35,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

 €114,42uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 21
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €15,97hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €30,12uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €29,17uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €23,41uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €37,32uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €202,76mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 27

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €141,42mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 28

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €132,40mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 29

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €50,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
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 €372,28uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €85,68uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 32

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €105,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 33
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €46,81uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 35

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €99,05uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 36

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €15,97hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 39
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Barcelona, Febrer 2011

Carles Amat i Bertran

Enginyer de Camins, Canals i Ports



Via cicloturista

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 18/02/2011 1

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €3,28

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €3,28000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €5,21

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

 €5,21000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

P- 3  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €16,85

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €16,85000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,56

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,56000
Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6  €5,44

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €5,44000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347

P- 7  €4,93

B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

 €4,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8  €20,60

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

 €20,60000

Altres conceptes 0,00 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

P- 9  €2,09

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

 €2,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

P- 10  €199,25

B147D304 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

 €199,25000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 11  €22,43

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Altres conceptes 0,00 €

mH147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

P- 12  €4,76

B147RA00 Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de
cinturó de seguretat

 €4,76000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 13  €74,90

B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €74,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

P- 14  €8,86

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €8,86000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 15  €14,15

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

 €14,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 16  €12,92

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €12,92000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 17  €18,79
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B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €18,79000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 18  €6,49

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

 €6,49000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 19  €17,53

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €17,53000

Altres conceptes 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20  €35,04

Altres conceptes 35,04 €

uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 21  €114,42

Altres conceptes 114,42 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €30,12

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €29,17

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €23,41

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,44000

Altres conceptes 15,97 €
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uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €37,32

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,04000

Altres conceptes 15,97 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27  €202,76

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €202,76000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 28  €141,42

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €141,42000

Altres conceptes 0,00 €

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

P- 29  €132,40

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €132,40000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €50,73

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 3,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €372,28

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €369,88000

Altres conceptes 2,40 €
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uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 32  €85,68

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €80,09000

Altres conceptes 5,59 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33  €105,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34  €79,78

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 0,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €46,81

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €45,21000
Altres conceptes 1,60 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 36  €99,05

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

 €99,05000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 37  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 38  €172,85

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €172,85000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 39  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

Barcelona, Febrer 2011

Carles Amat i Bertran
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-507601

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

60,0003,28 196,80

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

60,0005,21 312,60

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)

2.700,0000,24 648,00

4 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)

40,00016,85 674,00

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)

270,0001,56 421,20

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)

120,0005,44 652,80

7 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)

30,0004,93 147,90

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)

30,00020,60 618,00

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)

30,0002,09 62,70

10 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 11) 14,00022,43 314,02

11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 13)

20,00074,90 1.498,00

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 14)

30,0008,86 265,80

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 15)

30,00014,15 424,50

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 16)

30,00012,92 387,60

15 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 17)

20,00018,79 375,80

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 18)

30,0006,49 194,70

17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de 30,00017,53 525,90

Euro
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polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 19)

18 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 12)

150,0004,76 714,00

19 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 (P - 10)

20,000199,25 3.985,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 12.419,32

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-507601

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

24,00030,12 722,88

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

24,00029,17 700,08

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

24,00023,41 561,84

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

24,00037,32 895,68

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 21)

8,000114,42 915,36

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)

80,00035,04 2.803,20

CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.599,04

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-507601

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 38) 30,000172,85 5.185,50

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 320,00015,97 5.110,40

CAPÍTOLTOTAL 01.03 10.295,90

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-507601

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 27)

24,000202,76 4.866,24

2 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 29)

24,000132,40 3.177,60

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

50,00050,73 2.536,50

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 31)

16,000372,28 5.956,48

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

12,00085,68 1.028,16

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

4,000105,51 422,04

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)

4,00079,78 319,12

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

6,66746,81 312,08

9 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 36)

4,00099,05 396,20

10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 28)

36,000141,42 5.091,12

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 39) 176,00015,97 2.810,72

CAPÍTOLTOTAL 01.04 26.916,26

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-507601

CAPÍTOL DESPESES CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 37) 30,00028,35 850,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 850,50

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 12.419,32
Capítol 01.02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 6.599,04
Capítol 01.03 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 10.295,90
Capítol 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL 26.916,26
Capítol 01.05 DESPESES CONTROL DE SALUD DEL PERSONAL 850,50

01 Pressupost  722-PRO-CA-5076Obra 57.081,02

57.081,02

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5076 57.081,02
57.081,02

Euro
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4 Annex XXI. Justificació de preus 

 

1 Justificació de preus 

La Justificació de Preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb 

els costos de mà d’obra, maquinària i materials d’obra. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5%. 
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Via Cicloturista al Delta del Ebre de la Bassa de les Olles a Deltebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 18/02/2011 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €19,53h AjudantA013U001

 €17,56h ManobreA0140000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 18/02/2011 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €51,04h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €112,70h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €44,84h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €55,79h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,70h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €57,17h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €59,75h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €66,34h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,62h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €69,14h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €38,65h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,42h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €40,29h Camió grua de 5 tC1503U10

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,51h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €29,46h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €42,15h Estenedora de granulatC1709G0U
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €39,58h Escombradora autopropulsadaC170E00U

 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl�licsC1B0AU05

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €2,47h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €48,69h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,97m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €12,35t Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

B03H3001

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmersB055U010

 €0,25kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1B055U020

 €0,33kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,45kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

B8ZBU100

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €24,67t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

B9H1U020

 €29,94t Mescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €13,21u Fita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3

BBC1U240

 €29,54u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals
i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

BBM1U030

 €236,74u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U046

 €128,65m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al
suport

BBM1U054

 €21,92m Barrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal C-120, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

BBM21003
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €220,34m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

BBM5U453

 €37,20u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 

BBMZU126

 €0,70u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

BBMZU601

 €31,06m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

BBMZU612

 €66,05u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZU621

 €15,02m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim

BD52U001

 €17,04m Tub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porósBD55U030
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,37m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06521/R 23,290000,0028A0112000 =xCap de collah

0,25881/R 19,030000,0136A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32402 0,32402
Maquinària:

0,69414/R 51,040000,0136C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,35463/R 49,620000,0273C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,04877 2,04877

COST DIRECTE 2,37279

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,37279COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,86m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G221U112 Rend.: 170,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,11194/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14619 0,14619
Maquinària:

0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85960

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,85960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01630/R 23,290000,0007A0112000 =xCap de collah

0,06851/R 19,030000,0036A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08481 0,08481
Maquinària:

0,03333/R 66,650000,0005C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05635/R 112,700000,0005C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,16925/R 67,700000,0025C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02859/R 57,170000,0005C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,16585/R 66,340000,0025C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,05531/R 69,140000,0008C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05025/R 38,650000,0013C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,55893 0,55893
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 0,69224

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69224COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,26m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02795/R 23,290000,0012A0112000 =xCap de collah

0,11228/R 19,030000,0059A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14023 0,14023
Maquinària:

0,39943/R 67,700000,0059C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,16579/R 57,170000,0029C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,39141/R 66,340000,0059C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11209/R 38,650000,0029C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,06872 1,06872
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 1,25745

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,25745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,32m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G22DU020 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01630/R 23,290000,0007A0112000 =xCap de collah

0,09456/R 21,990000,0043A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

0,08183/R 19,030000,0043A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19269 0,19269
Maquinària:

0,02000/R 66,650000,0003C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,01674/R 55,790000,0003C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,02031/R 67,700000,0003C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,05741/R 41,010000,0014C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,01062/R 2,470000,0043C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 0,12508 0,12508

COST DIRECTE 0,31777

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,31777COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.800,00m Passarel�la de fusta. Partida alçada d'abonament íntegre
l'obra de fàbrica d'ampliació de pont existent mitjançant
voladiu de formigó in situ, totalment acabada. 

G4XXV001 Rend.: 1,000P- 6

 €19,95m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08384/R 23,290000,0036A0112000 =xCap de collah

0,13511/R 19,030000,0071A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21895 0,21895
Maquinària:

0,40591/R 57,170000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,42423/R 59,750000,0071C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15991/R 44,420000,0036C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,99005 0,99005
Materials:

0,048500,970000,050B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74450 18,74450

COST DIRECTE 19,95350

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,95350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,88t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U020 Rend.: 122,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,36049/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,62393/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17532 1,17532
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6700024,670001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

t

Subtotal... 24,67000 24,67000

COST DIRECTE 31,88442

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,88442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,11m2 Mescla bituminosa en calent BBTM 11B BM-3c, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 55 kg/m2

G9H3U255 Rend.: 1.900,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01226/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,02315/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04006/R 19,030004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07547 0,07547
Maquinària:

0,28560/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,03049/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,03483/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,03685/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 0,38777 0,38777
Materials:

1,6467029,940000,055B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent BBTM 11B, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,64670 1,64670

COST DIRECTE 2,10994

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,10994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

0,00%DESPESES INDIRECTES

378,74000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €576,95t Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

G9HA0020 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

576,95000576,950001,000B055U010 =xBetum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmerst

Subtotal... 576,95000 576,95000

COST DIRECTE 576,95000

0,00%DESPESES INDIRECTES

576,95000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03738/R 21,990000,0017A0121000 =xOficial 1ah

0,03235/R 19,030000,0017A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06973 0,06973
Maquinària:

0,05008/R 29,460000,0017C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,05008 0,05008
Materials:

0,396000,330001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,39600 0,39600

COST DIRECTE 0,51581

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,51581COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,38m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03079/R 21,990000,0014A0121000 =xOficial 1ah

0,02664/R 19,030000,0014A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05743 0,05743
Maquinària:

0,04124/R 29,460000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05541/R 39,580000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,09665 0,09665
Materials:

0,225000,450000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,22500 0,22500

COST DIRECTE 0,37908

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,37908COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,28m2 Tractament superficial per mitja de reg monocapa simple
amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa
ECR-1

G9K1AV02 Rend.: 200,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11645/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,21990/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35120/R 17,560004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,68755 0,68755
Maquinària:

0,25380/R 50,760001,000C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,06430/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,14730/R 29,460001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,21075/R 42,150001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,67615 0,67615
Materials:

0,4446012,350000,036B03H3001 =xBarreja de granulats calcàris per a tractaments superficials
de paviments

t

0,475000,250001,900B055U020 =xEmulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1kg

Subtotal... 0,91960 0,91960

COST DIRECTE 2,28330

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,28330COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,04m Cerca de troncos madera de Pino torneado y tratada con
autoclave (grado de protección IV), de 1,2 m de altura sobre
el terreno, realizada con montantes de 10 cm de diámetro
cada 2 m, clavados al terreno 80 cm, y un pasamano
superior de 8 cm de diámetro, unidos con piezas especiales
de acero galvanizado

GB2AAV03 Rend.: 33,585P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69346/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,30951/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,13324/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,13621 3,13621
Maquinària:

0,59982/R 40,290000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,22361/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,90517/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl�licsh

0,09498/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,16019/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,98377 1,98377
Materials:

21,9200021,920001,000BBM21003 =xBarrera metàl�lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separador, pal C-120, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 27,03998

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,03998COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,48m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U010 Rend.: 730,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03190/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09037/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05214/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17441 0,17441
Maquinària:

0,01029/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05195/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,06224 0,06224
Materials:

0,204302,270000,090B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,043680,910000,048B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,24798 0,24798

COST DIRECTE 0,48463

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48463COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,56m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

GBA1U020 Rend.: 900,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02588/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,07330/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04229/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14147 0,14147
Maquinària:

0,00834/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,04213/R 37,920001,000C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah

Subtotal... 0,05047 0,05047
Materials:

0,306452,270000,135B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials

kg

0,065520,910000,072B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,37197 0,37197
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COST DIRECTE 0,56391

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,56391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,62m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,71214/R 21,990003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,71857/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,09428 9,09428
Maquinària:

0,53643/R 7,510001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,77429 1,77429
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,61537

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,61537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,44u Placa d'acer galvanitzat de 40x40 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63),
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col�locada

GBB1U030 Rend.: 4,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,51813/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,51813 2,51813
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,5400029,540001,000BBM1U030 =xPlaca d'acer galvanitzat de 40x40 cm, d'indicacions generals

i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

u

Subtotal... 29,54000 29,54000

COST DIRECTE 42,43813

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,43813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €262,54u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de
trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i
serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col�locada

GBB1U046 Rend.: 2,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,99500/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,76500/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 20,76000 20,76000
Maquinària:

5,03625/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 5,03625 5,03625
Materials:

236,74000236,740001,000BBM1U046 =xPlaca d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions
generals, carrils i serveis, amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 236,74000 236,74000

COST DIRECTE 262,53625

0,00%DESPESES INDIRECTES

262,53625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €142,41m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col�locada

GBB1U054 Rend.: 3,750P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,86400/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,20800/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 11,07200 11,07200
Maquinària:

2,68600/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,68600 2,68600
Materials:

128,65000128,650001,000BBM1U054 =xPlaca o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, incloses brides i elements de fixació al
suport

m2

Subtotal... 128,65000 128,65000

COST DIRECTE 142,40800

0,00%DESPESES INDIRECTES

142,40800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €263,33m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure suport, totalment col�locada

GBB5U653 Rend.: 3,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,33000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,84000 13,84000
Maquinària:

3,35750/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,35750 3,35750
Materials:

220,34000220,340001,000BBM5U453 =xPlaca o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

m2

25,795000,7000036,850BBMZU601 =xPart proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al
suport de senyals de trànsit

u

Subtotal... 246,13500 246,13500

COST DIRECTE 263,33250

0,00%DESPESES INDIRECTES

263,33250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,15u Base del plafó d'estructura de gusta amb protecció de la
pluja i del sol.

GBBVAV04 Rend.: 4,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,49750/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth



Via Cicloturista al Delta del Ebre de la Bassa de les Olles a Deltebre

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 18/02/2011 17

PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 10,38000 10,38000
Maquinària:

2,51813/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,51813 2,51813
Materials:

37,2000037,200001,000BBMZU126 =xPp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini 

u

66,0500066,050001,000BBMZU621 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

Subtotal... 103,25000 103,25000

COST DIRECTE 116,14813

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,14813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,09m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, col�locat

GBBVU205 Rend.: 17,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,29353/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,14882/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,44235 2,44235
Maquinària:

0,59250/R 40,290000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 0,59250 0,59250
Materials:

31,0600031,060001,000BBMZU612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

m

Subtotal... 31,06000 31,06000

COST DIRECTE 34,09485

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,09485COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,92u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de
altura 1100 mm, con cabeza acer inoxidable, colocada
empotrada

GBC1AV04 Rend.: 0,304P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,93421/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

24,77632/R 18,830000,400A0160000 =xPeóh

Subtotal... 53,71053 53,71053
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Materials:

13,2100013,210001,000BBC1U240 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3

u

Subtotal... 13,21000 13,21000

COST DIRECTE 66,92053

0,00%DESPESES INDIRECTES

66,92053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €411,45u Xicana de maderaGBC1AV05 Rend.: 0,041P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

214,53659/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

183,70732/R 18,830000,400A0160000 =xPeóh

Subtotal... 398,24391 398,24391
Materials:

13,2100013,210001,000BBC1U240 =xFita d'aresta de 105 cm d'alçada, per a carretera, amb
revestiment reflectant DG nivell 3

u

Subtotal... 13,21000 13,21000

COST DIRECTE 411,45391

0,00%DESPESES INDIRECTES

411,45391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €901,36m2 Obra de drenatge amb calaix de formigó armat, totalment
acabada

GD51V210 Rend.: 0,100P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,22500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

439,80000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

190,30000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 688,32500 688,32500
Maquinària:

44,84000/R 44,840000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

39,24000/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

109,16000/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 193,24000 193,24000
Materials:

3,7537568,250000,055B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

15,7710015,020001,050BD52U001 =xBaixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim

m
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Subtotal... 19,79472 19,79472

COST DIRECTE 901,35972

0,00%DESPESES INDIRECTES

901,35972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,79m Drenatge amb tub de diàmetre 30 cm de formigó porós, amb
juntes encadellades obertes, inclòs solera de formigó de 10
cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió

GD55U030 Rend.: 9,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51756/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

2,44333/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,11444/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,07533 5,07533
Materials:

3,8220068,250000,056B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

17,8920017,040001,050BD55U030 =xTub per a drenatge, de D= 30 cm, de formigó porósm

Subtotal... 21,71400 21,71400

COST DIRECTE 26,78933

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,78933COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,67m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU010 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07220/R 23,290000,0031A0112000 =xCap de collah

0,23161/R 18,830000,0123A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30381 0,30381
Maquinària:

0,55153/R 44,840000,0123C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,22065/R 49,620000,0246C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,59889/R 48,690000,0123CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,37107 2,37107
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COST DIRECTE 2,67488

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,67488COST EXECUCIÓ MATERIAL
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57.081,02pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €100.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA102IM

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per Accions socialsXPA1AV01

 €913.576,70pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA900AC
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1 Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

A partir dels preus unitaris presentats al Quadre de Preus i els amidaments del Projecte es pot 

calcular el Pressupost d’Execució Material (PEM), tenint en consideració l’existència de 

partides alçades. 

 

 Pressupost d’Execució Material     1.176.386,63 € 

El Pressupost d’Execució Material és de 1.176.386,63 € (UN MILIÓ CENT SETANTA-SIS MIL 

TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS). 

 

Per obtenir el Pressupost d’Execució per Contracte s’han d’afegir a l’anterior PEM els 

percentatges corresponents a Despeses Generals (13 %) i al Benefici Industrial (6 %). Al 

resultat que s’obtingui se li ha de sumar el percentatge corresponent a l’IVA (18 %).  

Per a calcular el Pressupost per al Coneixement de l’Administració cal afegir a aquest import el 

corresponent a expropiacions, al Pla de Control de Qualitat i a la reposició de Serveis Afectats. 

Taula 1. Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 1.176.386,63 € 

Despeses generals (13 %) 152.930,26 € 

Benefici industrial (6 %) 70.583,20 € 

Total sense IVA 1.399.900,09 € 

IVA (18 %) 251.982,02 € 

Pressupost d’Execució  per Contracte 1.651.882,11 € 

Control de Qualitat 23.527,70 € 

Expropiacions 75.638,00 € 

Ocupacions temporals 1.338,64 € 

Serveis afectats 95.145,00 € 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 1.847.531,45 € 

 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a un total de 1.847.531,45 € (UN 

MILIÓ VUIT-CENTS QUARANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB 

QUARANTA-CINC CÈNTIMS). 

 

 

 



 

 

 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

DOCUMENT I · MEMÒRIA I ANNEXOS 

ANNEX XXIII · REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

Annex XXIII. Reportatge fotogràfic 3 

 

Annex XXIII. Reportatge fotogràfic 

 

Índex 

1 Introducció .............................................................................................. 4 

2 Fotografies de la sortida de camp ........................................................ 4 

 

 

  



Amat i Bertran, Carles (2011) 

Projecte d’una via cicloturista al Delta de l’Ebre entre la bassa de les Olles i Deltebre 

 

4 Annex XXIII. Reportatge fotogràfic 

 

1 Introducció 

En el present Annex s’exposen fotografies realitzades in situ durant una visita a la zona de 

Projecte. Aquest treball de camp, realitzat personalment, es va dur a terme per comprovar la 

viabilitat de la realització de les alternatives proposades per la via cicloturista. 

El recorregut de la visita es va fer amb cotxe davant la impossibilitat, aquell dia en concret, de 

fer-la amb bicicleta. La llargada de les alternatives i el fet de passar en alguns moments per 

camins de adaptats dificultava encara més la visita amb bici; tot i això, va ser el temps 

disponible la causa principal de no poder fer la visita amb el mitjà al qual es dedica el Projecte. 

Es presentaran les fotografies en el sentit d’avançament del Projecte, és a dir, sortint de la 

bassa de les Olles i arribant a Deltebre. La orientació de les imatges no sempre anirà en aquest 

sentit. 

En aquest Annex es presentaran les imatges preses de la zona de Projecte i la seva ubicació; 

per major detall i en un plànol a escala es pot consultar al corresponent document de Plànols. 

2 Fotografies de la sortida de camp 

  

Foto 1. Estació de la bassa de les Olles, origen de la via cicloturista. 

 

  

Foto 2. Camí per vehicles i bicicletes que rodeja la bassa de les Olles (1). 
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Foto 3. Camí per vehicles i bicicletes que rodeja la bassa de les Olles (2). 

 

 

  

Foto 4. Detall del pont pels cotxes per creuar el canal adjacent a la bassa de les Olles. La passarel·la per bicicletes 

estaria adjunta a aquest pas, en primer terme de la imatge. 

 

 

  

Foto 5. Camí per vehicles i bicicletes que rodeja la bassa de les Olles (3), després de creuar el pont. Aquest camí 

seria només per vehicles motoritzats, la via ciclista NO passaria per aquí. 
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Foto 6. Camí compartit prop de la costa; la via cicloturista aniria a l’esquerra del camí ja fet. 

 

  

Foto 7. Zona de descans i de mirador prop de la bassa de les Olles (entre lo Goleró i la gola de la Bassa Roja) a 

primera línia de platja. Camí exclusiu per vehicles, les bicicletes anirien per un camí habilitat paral·lel a l’altra 

banda dels miradors. 

 

  

Foto 8. Camí per vehicles a prop de la costa de lo Goleró, en una zona adjacent a un pàrquing accessible fàcilment 

amb cotxe. Les bicicletes NO anirien per aquest camí. 
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Foto 9. Tram entre lo Goleró i el  petit port de l’estació d’Illa de Mar vist des d’aquest darrer. No es va accedir amb el 

cotxe a recórrer aquest camí. Camí destinat exclusivament a bicicletes en el Projecte. 

 

 

  

Foto 10. Arribada del tram T2 al port de l’estació de l’Illa de Mar. Passat el pont hi ha un petit tram amb espai compartit 

per creuar el port. 

 

 

  

Foto 11. Pont, ja construït, de la Foto 10 per connectar el tram T2 amb el port de l’estació de l’Illa de Mar que creua el 

desguàs de la Unió. Amb les degudes proteccions instal·lades, aquest pont marcaria l’inici del tram exclusiu per 

bicicletes. 
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Foto 12. Camins i ponts a l’estació de l’Illa de Mar. 

 

 

 

  

Foto 13. Pas per l’estació de l’Illa de Mar. 

 

 

 

  

Foto 14. Pas per l’estació de l’Illa de Mar, connectant amb el tram que baixa al camí d’Illa de Mar. 
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Foto 15. Recta del tram T2 amb l’estació de l’Illa de Mar al fons. Camí per bicicletes i veïns que acaba al camí d’Illa de 

Mar. 

 

 

  

Foto 16. Recta del tram T2 des del creuament amb el camí de l’Illa de Mar amb l’estació al fons. Bicicletes+veïns. 

 

 

  

Foto 17. Final del tram T2 al creuament amb el camí de l’Illa de Mar i amb la llosa per creuar la sèquia de l’Illa de Mar. 
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Foto 18. Intersecció de la via amb el camí de l’Illa de Mar. 

 

 

 

  

Foto 19. Tram amb el desguàs de Florença des del pont del camí del Pregó. Les bicicletes tindrien una passarel·la 

pròpia adjacent en segon terme. 

 

 

  

Foto 20. Camí del Pregó amb el tub a mà dreta. Les bicicletes anirien en un camí paral·lel a l’altra banda del tub. 
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Foto 21. Intersecció del camí del Pregó amb el camí de les Salines del Ballester (vista del camí del Pregó). 

 

 

  

Foto 22. Intersecció del camí del Pregó amb el camí de les Salines del Ballester (vista del camí de les Salines del 

Ballester). 

 

 

  

Foto 23. Camí de les Salines del Ballester amb la intersecció amb el camí de l’Illa de Mar al fons. 
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Foto 24. Camí de les Salines del Ballester. 

 

  

Foto 25. Camí de les Salines del Ballester amb el creuament amb el camí de Corrre al fons. 

 

  

Foto 26. Creuament del camí de les Salines del Ballester amb el camí de Corre. Noti’s el canvi a camí de terra. 
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Foto 27. Camí de terra continuació del de les Salines del Ballester. 

 

 

  

Foto 28. Intersecció del camí del Cementiri amb el principi del de les Salines del Ballester. 

 

 

  

Foto 29. Camí del Cementiri a la intersecció amb el principi del de les Salines del Ballester. 
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Foto 30. Camí del Cementiri. 

 

 

  

Foto 31. Creuament amb la T-340, vista cap a Deltebre. Punt final de Projecte. 

 

 

  

Foto 32. Creuament amb la T-340, vista des de Deltebre. Punt final de Projecte. 
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Foto 33. Indicació de l’Itinerari 3 actual, que serviria com a punt de partida de la via del Projecte des de Deltebre. Punt 

final de Projecte. 

 

 

 




