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DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE

Objecte del projecte

El terme municipal de Pira té una extensió de 8.18 km2, i està situat a la part central de
la Conca de Barberà, a la dreta del riu Anguera, en el que forma una bona part del seu
límit oriental. El territori es pot considerar planer en la seva majoria, tret de la part nord
on es troben els últims contraforts de la serra del tallat.

La carretera C-241d va paral·lela al riu Anguera essent aquesta el principal eix de
comunicació del municipi que li dona accés a la c-240 i a la sortida 9 de l’autopista AP2 i també a la carretera T-242. Donat el futur canvi de categoria de l’actual carretera C241d per tal d’incloure-la en l’eix Montblanc – Igualada – Manresa es preveu
l’acondicionament del traçat i la construcció de variants en els municipis pels quals
transcorre, un dels quals és Pira.
L’antic poble, anomenat “Piroia” està situat en un massís elevat en forma de península,
vorejat per la desembocadura del torrent del “torrentill” i del gorg natural del riu
Anguera on es construïren les primeres cases a principis del segles XI, al voltant del
seu castell, del que no en queda res.

El nucli urbà es toba a una altitud de 384 metre i està ubicat al voltant de la carretera
C-241d, per damunt del riu Anguera i per sota del “tossal de la Bala” un turó de roca
càlcica de forma allargada que fou replantat de pi blanc i que s’ha convertit en un
autèntic pulmó verd de la població.

1.2

Paràmetres de disseny
- Tipus de xarxa: bàsica.
- Tipus de via: carretera convencional.
- Amplada de la calçada: 9,0 m, amb carrils de 3,5 m per sentit i vorals d'1,0 m.
(Secció tipus 7/9).
- Velocitat de projecte: 70 km/h.
- IMD: 3.411 veh./dia.
5
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- Pendent dels talussos, tant en terraplè com en desmunt: 3H: 2V
- Es preveuen les següents estructures:
- Rotonda d’enllaç amb la T-242
- Enllaç en paral·lel amb la C-241d
- 2 Viaductes sobre el riu Anguera
- 3 passos a nivell inferior (2 ramals i un per restitució de camins)
- 1 pas a nivell superior (per resitució de camins)
-Obres de drenatge transversal

El límit d'expropiació se situa a 3,0 m de l'aresta exterior d'explanació (cap de desmunt
o peu de terraplè).

1.3

Alternatives

Per a la variant de la C-241d a Pira es plantegen tres alternatives, les tres per la part
est del municipi, aquestes es poden veure a la figura A18.1

Figura A18. 1. Eixos de les 3 alternatives plantejades

Tal com es recull en l’Annex corresponent a l’estudi d’alternatives, s’escull l’alternativa
1 per ser aquella que transcorre més allunyada del nucli urbà, amb un menor
recorregut i no presenta un impacte visual important. Seguint la vessant de les
muntanyes i en la franja sud del municipi enllaça amb la T-242 en una rotonda situada
al sud de l’intersecció que hi ha actualment per poder complir amb les normatives de
distàncies entre interseccions.
6
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DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT

Clima

Climàticament, Pira forma part de la planta central de la Conca de Barberà amb un
clima mediterrani subhumit, més sec i més fred que al litoral. Generalment els estius
són calorosos i els hiverns relativament suaus; les primaveres són períodes de
transició tot i que les onades de fred i calor també poden aparèixer. La temperatura
mitjana anual és de 12,9ºC; la mitjana a l’estiu és de 23,5ºC, a l’hivern de 5,5ºC, a la
primavera de 13,4ºC i a la tardor d’11,6ºC.
Les onades de fred a l’hivern es presenten amb certa freqüència, amb descensos
considerables de temperatures. Les glaçades, normalment, obeeixen a dos motius:
l’entrada de masses d’aire freds provinents del nord i l’estancament d’aire fred a les
clotades del terme. Les onades de calor, per la seva banda, es donen per l’entrada de
masses d’aire calent i eixut que pugen del sud.

Les primaveres i les tardors enregistren els màxims de precipitacions mentre que els
estius són relativament eixuts i els hiverns també poc plujosos. La major part de les
pluges s’originen a partir dels vents humits de la Mediterrània. Les precipitacions
mitjanes són: hivern 95 l/m2, estiu 104 l/m2, primavera 147 l/m2i tardor 159 l/m2. Les
precipitacions en forma de neu són força freqüents, ja que n’acostumen a caure uns
centímetres gairebé cada any.

2.2

Qualitat atmosfèrica i soroll

La informació disponible del Departament de Medi Ambient i Habitatge referent a la
vulnerabilitat del territori Pirenc enfront a la contaminació atmosfèrica és antiga (any
1999) i limitada, ja que es localitzar a l’àrea del Camp de Tarragona, la qual alberga el
complex petroquímic més important de Catalunya. Així, d’acord amb la informació
existent, els mapes de vulnerabilitat atmosfèrica per a Pira indiquen una vulnerabilitat
nul∙la o molt baixa per al Diòxid de Sofre (SO2), el Monòxid de carboni (CO) i
Partícules Totals en Suspensió (PST).
7

Projecte Constructiu Bàsic
Variant de Pira. C-241d.

Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria
Annex 18. Estudi d’impacte ambiental

A la vegada, el Departament de Medi Ambient realitza anualment el Balanç de la
qualitat de l’aire a Catalunya a través de la Direcció General de Qualitat Ambiental.
D’acord amb aquest balanç de l’any 2008, a l’àrea del Camp de Tarragona (ZQA 5)
aquesta activitat es fa notar:

- Els nivells de qualitat mesurats pel diòxid de sofre (SO2), el Monòxid de
carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el plom (Pb) i el Benzè (C6H6) són
inferiors pels límits legislats per la normativa vigent. Els nivells d’arsènic, cadmi
i níquel no han superat els valors objectius establerts per la legislació.
- Les mesures d’ozó troposfèric mostren nivells inferiors als valor objectiu per a
la protecció de la salut humana i la vegetació, d’aplicació l’any 2010, i superiors
als objectius a llarg termini (any 2020). Durant l’any 2008 no s’ha detectat cap
superació del llindar d’informació a la població ni del llindar d’alerta en els 2
punts de mesurament d’aquesta zona

- Els nivells de Partícules Totals en Suspensió (PST) de diàmetre inferior a 10
micres, no s’ha superat el valor límit anual ni el valor límit diari en cap dels 6
punts de mesurament mentre que l’any anterior es van enregistrar superacions
en 2 d’aquests punts.
- S’han detectat 9 superacions semihoràries (0,05% del temps total mesurat)
pel contaminant sulfur d’hidrogen en l’únic punt de mesurament de què disposa
aquesta zona, mentre que l’any anterior es van enregistrar 35 superacions. Es
tracta de superacions esporàdiques i puntuals a causa de problemes associats
a la gestió d’aigües residuals.
- Pel que fa a les mesures de clorur d’hidrogen no s’ha detectat cap superació
del valor de referència diari (l’any anterior es van enregistrar 20 superacions).

- Pel que fa a les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, a
partir de l’inventari d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima
que els nivells són inferiors al valor límit.

La Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, determina que els
ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica que estableixi els nivells
8
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d’immissió a les zones urbanes, els nuclis de població, si s’escau, a les zones del medi
natural, mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica que determinen
els objectius de qualitat. El primer pas per a elaborar el mapa de capacitat acústica,
d’acord amb la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, és la identificació de les fonts emissores de soroll i dels receptors
singulars:

- De manera genèrica, al municipi de Pira, junt amb els municipis que travessa
la C-241d, es podria identificar com a principal font emissor el trànsit que
circula per les carreteres. També destacaria les zones industrials i els seus
accessos.

- Com a receptors singulars destaquen les zones residencials dels nuclis
urbans propers així com la el riu d’Anguera i el riu Vallverd per trobar‐se
annexes a teixit urbà.
- La zona PEIN es considera un espai singular objecte d’especial protecció de
la qualitat acústica (ZEPQA).

2.3

Hidrologia

Hidrològicament, el municipi de Pira pertany a la part alta de la conca hidrogràfica del
riu Francolí, al qual desemboquen les seves aigües tots els cursos hídrics que
transcorren pel municipi a través del riu d’Anguera.

Són nombrosos els cursos hídrics que transcorren pel municipi, destacant sobretot el
riu d’Anguera, pròxim al seu curs es localitza una de les zones industrials del municipi,
el riu de Vallverd que circula pròxim als nuclis urbans de Vallverd i de Sarral i que, a
l’alçada del nucli de Sarral, rep les aigües del riu de la Salada que arriba des de nord, i
la Rasa de la Font Voltada que passa pròxima al nucli urbà de Montbrió de la Marca.
El riu Anguera es forma a l’alçada del nucli urbà de Rocafort de Queralt per la unió
El terme municipal de Pira es localitza sobre la massa d’aigua subterrània de Prades –
Alt Francolí. En aquesta massa d’aigua no es troba no es localitza cap aqüífer protegit
d’acord amb el Decret 328/88, d’11 d’octubre, i de tots els municipis que la componen
9
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només Alcover es troba dins de zona vulnerable per a nitrats d’origen agrari. Cal
esmentar però, que de manera genèrica a la major part de la Conca de Barberà, el
domini de roques argiloses fa que els recursos hídrics subterranis siguin escassos i
que les àrees amb majors possibilitats d’explotació es trobin en els sectors calcaris i
sobretot als terrenys al·luvials del Francolí i de l’Anguera.

2.4

Geologia

La major part dels terrenys del terme municipal de Pira tenen edats compreses entre
30 i 40 milions d’anys. Són sediments de l’Eocè mitjà i superior i de l’Oligocè infrior. A
la plana, predominen àmpliament les margues llimoses de color vermell, amb nivells
intercalats d’argiles que contenten guix en alguns trams. En alguns pendents afloren
gresos, tal com ocorre als vessants dels tossals de l’Hill i els turons de les Vinyes de
Dins. En d’altres, aquests gresos van acompanyats de margues de color gris i guixos:
aquest estrat apareix a les Roges, la Serreta, els Alzinars, les Comes i la base de les
Roques Blanques i la formació es coneix amb el nom de “guixos de Pira”.
Justament, l’activitat extractora registrada amb el nom d’Alzinars-2 exlpota el guix
d’aquest estrat en unes pedreres a cel obert properes al nucli urbà. Als vessants de la
zona muntanyosa septentrional del terme-tossal del Punyet, punta del Romeu, Roquel
del Barril, Roques Blanques- apareixen estrats de l’Oligocè inferior amb un elevat
contingut fossilífer: predominen les margues ocres i vermelloses amb intercalacions de
biomicrites i calcarenites a la base a ocres i vermelloses amb intercalacions de
biomicrites i calcarenites a la base.

A les zones més elevades apareix un nivell de lutites també rogenques amb
intercalacions de gresos i guixos. Encara, a la part culminant del tossal del Punyet
apariex en l’últim estrat de gresos i lutites amb intercalacions de conglomerats. Els
sediments més moders són els que consituteixen les estretesterrasses del riu
Anguera: s’han originat durant l’holocè i estan formats principalment per graves,
arenes i llims. Els sòls predominants a tot el terme són els xerorthents i els
xerovlufents, de l’ordre dels entisòls: els primers es formen en vessants de pendent
accentuat, on predominen el processos erosius, sota un clima xèric. Els xerofluvents
són entisòls formats per aportacions de materials al·luvials o col·luvials, i predominen a
les planes, cubetes i valls, abundants a tot el terme. En menor magnitud, també es
10
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presenten un sòl més evolucionats, els xerochrepts, inceptisòls formats en situacions
topogràfiques de fons de vall i caracteritzats per un epipedió òcric pobre en matèria
orgànica, per sota del qual es forma un horitzó d’alteració càmbic. La major part dels
sòls sobre els que es realitza l’acció d’alteració càmbic. La major part dels sòls sobre
els que es realitza l’acció agrícola són de fertilitat mitjana (classe III).

2.5

Fauna

No hi ha estudis específics de fauna de la plana agrària de la conca de Barberà,
encara que es suposa que les espècies animals presents seran similars a les de
qualsevol atra regió agrària del centre-sud de Catalunya, incloent els animals propis
dels espais periurbans i suburbans. També s’ha d’esmentar la més que probable
presència de l’àliga perdiuera, provinent de les muntanyes quer limiten amb l’Alt Camp,
que deu utilitzar la plana agrària de la Conca de Barberà com a territori de caça

2.6

Hàbitats del municipi

El municipi de Pira es troba inclòs en la Regió Forestal VI, que inclou les comarques
de l’Alt i el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà i el Tarragonès, i que
representa la regió amb menys superfície forestal total de tot Catalunya i amb una
proporció de bosc per sota de la mitjana catalana. Dins d’aquest marc forestal,
s’observa un marcat contrast entre la zona costanera i la zona d’interior, on hi ha un
marcat gradient altitudinal que arriba al seu màxim a la confluència de les comarques
de l’Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà i que és la zona més boscosa de la
regió forestal.

El Baix Camp i la Conca de Barberà, amb 22 espècies, són les comarques amb una
major riquesa d'espècies forestals. En aquesta regió els conreus són la coberta
majoritària, sobretot en les comarques més planeres com el Tarragonès, i l’espècie
forestal dominant és el Pi blanc (Pinus halepensis) seguit de les alzines (Quercus ilex).

El recobriment arbustiu és elevat i es compon principalment de marfull (Viburnum
tinus), màquia de garric (Quercus coccifera), margalló (Chamaerops humilis) (espècies
protegida a Catalunya per l’ordre 5/8/1984 i que podria torbar‐se encara en algunes
vessants assolellades del municipi) i llentiscle (Pistacia lentiscus) tot i que la zona ha
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patit una degradació vegetal imparable en el darrer mig segle que ha fet que moltes
d’aquestes espècies tinguin una presència quasi testimonial.

Hi ha d'altres espècies amb una significació important al paisatge d'algunes d'aquestes
comarques però no a la resta. Entre les espècies amb una distribució més restringida,
val la pena esmentar el roure de fulla menuda atès que és una espècie relativament
poc abundant a Catalunya i que en aquesta regió concentra una bona part de les
seves existències (29%). La Conca de Barberà és la segona comarca de Catalunya
pel que fa a existències d'aquesta espècie després de la Noguera. Els roures, en
general, són relativament abundants a la Conca de Barberà i l'Alt Camp.

Seguint aquesta caracterització, el municipi de Pira està principalment relacionada
amb els espais agraris de secà. En aquests ambients es troben comunitat arvenses
poblades per espècies anuals nitròfiles, corresponents al herbassars variables al llarg
de l’any i que s’han d’emmarcar principalment en les aliances de Diplotaxion i
Chenopodion muralis . En els entorns periurbans i les vores dels camins s’hi
desenvolupen uns altres herbassars nitròfils, atribuiïbles a les aliances de l’Hordeion
leporini i el Sisymbrion officinalis. Als marges de camps i camins on el nitrogen edàfic
no és tan important s’hi ha observat fenassars (Brachypodietum phoenicoidis) i als
indrets abandonats o degradats, prats secs de llistó (Phlomido-Brachypodietum retusi).

Els vessants de les muntanyes perifèriques vesteixen brolles mediterrànies calcícoles
(Rosmarino-Ericion), sovint cobertes per un estrat magre de pi blanc: per això, la major
part dels espais forestals del terme han de ser considerats, des d’un punt de vista
fitosociològic com a brolles arbrades amb pi blanc (Pinus halepensis), entremig de les
qual hi ha fragments esparsos de comunitats de regeneració de l’alzinar (Querecetum
ilicis-galloprovinciale). No podem oblidar, malgrat que tenen una presència menor, les
comunitats associades a les reberes de rius i barrants: al llarg del curs més important,
el riu Anguera, hi ha fragmets de bosc de ribera (Populion albae), a més de comunitats
helofítiques de l’aliança Phragmition autralis (canyissars bovars, que també apareixen
en zones sotmeses a inundació temporal), i herbassars megafòrbics (Magnocaricion
elatae). En aquest curs, però també al llarg del torrent dels florits, la rasa de Pira o la
rasa del Molí hi són freqüents les jonqueres (Molinio-Holoschoenion). Aquestes
comunitats vegetals al llarg de l’Anguera han estat cartografiades com hàbitats
d’interès comunitari, ocupant 1,6 km del seu curs al pas del terme de Pira. Les àrees
on es destruirà la vegetació per efecte de la urbanització, no obstant, nomès vesteixen
12
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comunitats d’efímers entre els conreus de vinya i de cereals i no s’hi observaen
espècies interessants.

2.7

Paisatge

El Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona ha subdividit l’àmbit en 29 unitats de
paisatge amb un grau d’homogeneïtat que les diferencia netament les unes de les
altres. El municipi de Pira es troba inclòs en la unitat número 4 denominada “Conca de
Poblet”. Els trets distintius d’aquesta unitat són:
- Conca d’erosió lleugerament ondulada en el sector nord. L’existència de petits
turons possibilita la presència d’algunes clapes de vegetació espontània,
especialment bosquines i matollars.
- El riu Anguera i el Francolí són els principals cursos d’aigua i han estat els
principals agents implicats en la gènesi de la conca.

- Les margues, els gresos i les lutites són els materials predominants, roques
tendres que permeten l’establiment de conreus.

- Paisatge eminentment agrícola, especialment vitivinícola
- Els cultius de caràcter herbaci s’estenen per varis llocs al llarg de la unitat,
especialment al nord de Sarral i Rocafort de Queralt i al voltant de Montblanc.

- El paisatge agrícola secular ha estat més transformat a Montblanc i rodalies,
on hi proliferen alguns polígons industrials.

- El monestir de Poblet és un element amb un alt valor històric, religiós i
identitari.
Dins de la unitat s’identifiquen zones amb rellevants valors paisatgístics així com
principals rutes i punts d’observació i gaudi del paisatge de les quals, en el municipi de
Pira trobem:
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- Tota la unitat té un valor important per la seva funció com a corredor ecològic.
En aquest context són molt interessants els boscos illa entre els conreus i els
espais fluvials del Francolí i l’Anguera.

- Altres biòtops interessants són els marges dels camins i dels camps de
conreu així com les comunitats rupícoles localitzades en els petits cingles i
sectors de roca.
- El valor estètic principal del paisatge és l’harmonia visual que resulta de la
combinació física entre els diferents elements tradicionals de la zona:
construccions de pedra seca, boscos illa i altres elements naturals. Aquest
valor varia al llarg de l’any amb el pas de les estacions.

- També esdevé un important valor estètic la visió que es té de les diverses
serralades que envolten la comarca, com la serra del Cogulló, la de Comaverd,
la del Tallat o la de Vilobí.
- Entre els valors productius destaca l’elaboració de vins i caves així com un oli
molt valorat.
- El valor històric està relacionat amb el llarg procés d’humanització i amb la
presència

de

construccions

tradicionals,

destacant

les

construccions

d’arquitectura rural de pedra seca com murs, barraques o cabanes de volta,
etc. Aquestes construccions són acompanyades per edificacions monumentals
de gran importància com els cellers modernistes a poblacions com la de Pira o
el Sarral següent població de la C-241d després de Pira.
- La zona es pot contemplar des de diversos miradors naturals: coll de l’Illa,
mirador de la Pena, coll de Belltall i el Cogulló

- Entre els valors religiosos i espirituals, a part dels més rellevants com Poblet.

- Dels valors simbòlics i identitaris destaquen les construccions de pedra seca
combinades amb els conreus de vinya, cereal i olivera.
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Patrimoni cultural

L’ocupació històrica de la plana tarragonina ha deixat la seva empremta en el territori
Pirenc. Des de l’època romana fins a l’actualitat, el pas del temps ha anat deixant
restes sobre el territori, les quals es poden agrupar en:
Patrimoni arquitectònic: 21 elements inclosos en l’Inventari de patrimoni Arquitectònic
de Catalunya. Bona part d’aquest patrimoni es localitza en l’interior del nucli urbà, però
són molt destacables els elements repartits en el sòl no urbanitzable. Entre aquests
destaquen:

-

L'esglèsia de Sant Salvdor: de la primitiva església, citada l'any 1194, no en
queda cap resta, com tampoc no en queda de l'antic castell. L'església actual
està consagrada a Sant Salvador, patró de la vila. Fou construïda l'any 1865 i
és d'estil eclèctic. L'interior és digne de visitar pels objectes provinents de la
primitiva església. Consta d'una sola nau amb creuer i capelles laterals. Els
altars són barrocs i clàssics. A la segona capella es pot contemplar una imatge
de Sant Sebastià, la qual sembla del bon temps de l'art gòtic. També hi són
presents diferents escultures de la transició romànico-ojival.

Figura A18. 2. Esglèsia de Sant Sebastià a l'interior de Pira
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La cooperativa i el sindicat agrícola: el Sindicat Agrícola de Pira es constituí
l'any 1917 i la seva secció vinícola encarregà la construcció del celler a
l'arquitecte vallenc Cèsar Martinell i Brunet. L'edifici, de dues plantes, és un bell
exemple de l'arquitectura agrària modernista-noucentista. Inaugurat l'any 1919,
costà 250.000 ptes. I tenia una capacitat de 10.000 hl. Fou ampliat en època
posterior.

-

Cases i masies com la cal Poblet, cal Celdoni i cal Batllevell.

-

El casc antic del nucli de Pira i nou edificacions i elements constructius ubicats
també a la zona del casc antic

Figura A18. 3. Casc antic de Pira

Patrimoni arqueològic: existeixen restes incloses en l’Inventari del Patrimoni
Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, la major part d’elles sota conreus actius.
S’inclouen dos jaciments arqueològics del terme de Pira: Miralpeix, a prop del riu
Anguera, que fa de límit amb Barberà de la Conca, a l’alçada del molí de l’Amorós i
Santinyana, també prop del riu Anguera, però al nord-est del nucli. Pel terme municipal
hi ha escampats runes d’antigues masies ja deshabitades.
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Arquitectura popular de pedra en sec: aquest tipus de patrimoni normalment no
gaudeix d’un inventari ni localització precisa dels seus elements. Tanmateix, es coneix
de l’existència de nombrosos murs de pedra seca així com de barraques disperses per
tot el sòl no urbanitzable.

2.9

Usos i cobertes

El territori Pirenc no és precisament pla i els principals riscs d’erosió de sòls que
presenta estan relacionats amb el pas de l’aigua en barrancs i torrents de la part més
oriental i escarpada del sud‐est del terme, així com també per moviments de massa. El
risc d’erosió eòlica és baix i molt baix en tot el territori.

Les zones amb pèrdues de sòl al municipi causades per erosió laminar aigüeres es
concentren, sobretot, a les valls dels cursos hídrics del municipi, amb pèrdues
majoritàriament entre 25 i 100 tones/any.

Pel que fa al risc de moviments en massa, es segueix la tònica anterior sent les valls
dels cursos hídrics la que presenten risc més elevats catalogats, en aquest cas, de
mitjans per tònica general. En aquest sentit només destacaria un cert risc alt a la zona
pròxima al pas del riu d’Anguera.

2.10 Risc d’incendi forestal
Al llarg de la major part del territori de Pira el perill d’incendi forestal és genèricament
alt a la zona més boscosa del terme, a les serralades i valls muntanyoses orientals
principalment, mentre que les valls agrícoles relacionades sobretot amb els cursos
hídrics presenten un risc baix. De manera destacada cal esmentar la presència de risc
molt alt al llarg de la vall del riu Anguera pel tipus de vegetació que rodeja el riu.

Pel que fa a les zones pròximes als nuclis urbans: el nucli de Pira presenta un risc baix
d’incendi en tot el seu perímetre exceptuant petits punts relacionats amb la vegetació
del riu de Anguera.
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Aquesta situació es mostra clarament amb el fet que bona part del municipi s’inclou
dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) contra els incendis forestals i està
catalogat com un municipi amb risc d’incendi alt pel Decret 64/1995 de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

2.11 Socioeconòmic
Uns anys endarrere els habitants de Pira vivien exclusivament de l’agricultura, motiu
pel qual anaven abandonant el municipi per buscar noves fonts d’ingressos en la
indústria, la construcció i el sector serveis de poblacions més grans. En els últims deu
anys s’han anat instal∙lant algunes empreses en les zones industrials que s’han
programat, tot i ser insuficients per les demandes que tenim. Entre aquestes, n’hi ha
que es dedicant als prefabricats de formigó i derivats de paviments, a la pastisseria
artesana envasada, articles de decoració, trituració de minerals, sectors de vins i
caves, tallers de marbres, tallers de reparació i venda de vehicles, etc.
Segons dades de d’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 2002, els establiments
d’empreses i professionals que estan ubicats al municipi són en total 32, repartits en
els següents sectors: Comerç al detall 0,4%, Professionals i artistes 12,5%, Indústria
21,9%, Serveis 25% i empreses de Construcció 31,2%.
La població ocupada de Pira segons la mateix font, però de l’any 2001, és de 187
persones de les quals el 6,4% treballa a l’Agricultura, el 8% a l Construcció, el 33,7%
al Sector Serveis i el 51,9% a la Indústria. Hem de dir que actualment l’any 2005, la
població ocupada supera les 210 persones . En el sector agrícola, tot i no ser molt
extens en nombre de persones, podem afirmar que el percentatge de terra de cultiu
abandonada és pràcticament inexistent. De les 810 hectàrees que té el terme
municipal, 54 són de massa forestal i s’estan conreant 656 ha, de les quals 370 són de
vinya de les varietat Macanveu, Parellada i Trepat, aquesta última és autòctona de la
Conca de Barberà “estricta”, també hi ha altres varietat com: Ull de llebre, Merlot o
Cabernet. La vinya és el principal cultiu amb denominació d’origen Conca de Barberà
pels vins de taula i denominació d’origen Penedès pel Cava. A més també tenim
cultius de cereals, oliveres i ametlles.
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2.12 Infraestructures i elements de l’entorn humà
La xarxa d’infraestructures del municipi està representada principalment per
l’encreuament de les carreteres C‐241d amb la T‐242 just a 1 km de l’entrada al nucli
de la població de Pira. La C‐241d comunica el terme amb els nuclis de Montblanc i
Santa Coloma de Queralt i amb la carretera nacional C‐14 i fa d’eix estructurador del
municipi ja que des d’ella surten les carreteres TV‐2333 i TV‐2334 que donen accés
als nuclis de Montbrió de la Marca i de Vallverd respectivament. La C‐241 transcorre
de nord‐est a sud‐oest tot resseguint el curs del riu Vallverd i creua el nucli urbà pel
seu interior i el divideix en dues meitats. Des de la població de Sarral al nord de Pira
per la C-241d es troben la TP-2311 i la TP-233. La carretera TP‐2311 va fins al Pla de
Santa Maria i comunica amb la C‐37 i l’Autopista AP‐2 a la vegada que dóna accés al
principal polígon industrial del municipi ubicat a la llera dreta del riu d’Anguera.
Finalment, la carretera T‐233, comunica Sarral amb la C‐14 i dóna accés a les
carreteres que van a Solivella (TV‐2336) i a Rocafort de Queralt (TV‐2331).
A part d’aquestes línies viàries, Pira no disposa de cap altre infraestructura de
comunicació supramunicipal, sent la línia de tren de Reus a Lleida la més pròxima, i
passa pel nucli de Montblanc, a més de 5 km del municipi.
A més a més d’aquestes vies principals, el terme està tramat per una important xarxa
de camins rals i veïnals, carrerades i carrerons que, principalment, comuniquen els
nuclis poblacionals amb les terres conreades.

Concretament per la població de Pira hi conflueixen dos camins un GR i una altra Ruta
recomanada que són:
GR – 171-5 Forès – Montblanc
RC Santuari del Tallat – Barberà de la Conca

Ambdós camins es poden veure a la Figura A18.4.
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Figura A18. 4. Rutes recomanades i camins GR

3

IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES

Un cop analitzada la situació actual de la zona tant a nivell social i cultural com pel que
fa al medi natural es refereix, els possibles impactes que es derivarien del projecte són
els que es comenten a continuació:

- Impacte sobre ecosistemes existents:
L'obra transcorre prop d'ecosistemes d'interès que poden veure's ocupats de forma
temporal o definitiva per la construcció de la carretera.

- Afectació de l'obra als cursos d'aigua existents
La traça de la variant creua diferents cursos d'aigua, per tant s'haurà de vigilar,
controlar i evitar l'arribada al curs d'aigua de residus de l'obra, com olis de maquinària,
productes químics, aigües de neteja o restes de formigó.

- Conservació del nivell freàtic i la qualitat de les aigües subterrànies
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Les aigües subterrànies es podrien veure afectades de la mateixa manera que les
aigües superficials. Les mateixes precaucions han de ser preses.

- Erosió del sòl treballat
El sòl que queda modificat per l'obra (tant paraments de terraplens com cares de
desmunts) pot erosionar fàcilment si no es prenen les mesures correctores adequades.

- Contaminació del sòl i del medi
El sòl adjacent a l'obra pot contaminar amb olis, hidrocarburs, llots tixotròpics, etc.
Aquestes substàncies poden perjudicar, entre d'altres àmbits, les terres de cultiu que
envolten la traça de la carretera. S'ha de tenir especial cura en les zones de parc de
maquinària i recollida de material. Per evitar aquests problemes, s'ha d'avaluar la
toxicitat de els materials utilitzats i gestionar de manera que els residus no vagin a
parar al medi.

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, pot produir tant a causa de les partícules de
pols que es puguin generar en l'obra com pels residus del procés de combustió de els
motors de la maquinària.

- Impacte visual i pèrdua de qualitat paisatgística
La carretera tindrà un impacte visual força notable per la qual cosa es procurarà
integrar-la, i en concret integrar les obres de fàbrica, al medi de la millor manera
possible i repoblar els talussos amb espècies ja presents a la comarca.

- Alteració del benestar de la població durant l'obra
La construcció de la carretera afecta els habitants dels nuclis propers tant pel soroll,
pols i vibracions com pels possibles talls i desviaments de trànsit que es produeixin en
l'època d'obres.

- Alteració del benestar de la població una vegada construïda l'obra
En el moment que l'obra estigui finalitzada s'espera que la qualitat de vida dels
habitants de Pira millori de forma considerable a causa de la reducció de la intensitat
de trànsit pel centre del nucli urbà. Així mateix també millorarà la qualitat del servei per
als usuaris d'aquesta que no són residents en els nuclis urbà travessats.

- Risc d'incendi
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Les obres són possibles causants d'incendis forestals, tant per la presència de
maquinària que pot produir espurnes com per la presència de residus susceptibles
d'iniciar focs.

- Impacte dels sistemes constructius de les estructures
En el projecte es preveu la construcció de diversos ponts, així com altres estructures
de menor entitat. El sistema constructiu que s'utilitzi en cadascun d'aquests elements
haurà de tenir en compte les possibles afeccions a les rieres i vies en qüestió i als
ecosistemes que els envolten.

- Dinamització econòmica local
En el moment que l'obra estigui finalitzada es preveu que contribueixi en gran mesura
a la dinamització econòmica local.

4

4.1

IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ D’IMPACTES

Identificació d’impactes

La identificació d’impactes té per objecte conèixer els problemes ambientals o
alteracions que es donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del
plantejament, disseny, execució i explotació de la via projectada.
El mètode emprat per a la identificació d’impactes és un llistat on s’enumeren les
accions del projecte susceptibles de causar impacte i se senyalen els principals
impactes.

4.1.1 Unitat d’obra: Ocupació de terrenys
Impactes:
Pèrdua de propietat.
Canvis d’ús del sòl
Pèrdua d’hàbitats naturals
Efecte barrera
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4.1.2 Unitat d’obra: Tala, esbrossada i retirada de la terra vegetal
S’engloben en aquesta actuació les operacions mecàniques de retirada d’arbres,
arbusts i herbàcies de les zones, així com l’excavació de la terra vegetal, en les zones
que se situaran els accessos, els abocadors temporals, les instal·lacions temporals
d’obra i la pròpia via.

Impactes:
Eliminació de biomassa.
Deteriorament del sòl.
Destrucció d’espècies faunístiques directa i indirectament (per alteració de
l’hàbitat d’avifauna).
Disminució de la capacitat de dispersió de la fauna i allunyament d’espècies
per destrucció d’hàbitats.
Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge.
Possible deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols i
partícules.
Possible risc d’incendis, especialment si les obres tenen lloc durant l’estiu.
Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos.

4.1.3 Unitat d’obra: Moviment de terres
Excavació
Consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació i anivellament de les zones on ha
d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos, cuneta. En aquest apartat
s’inclouen les excavacions a cel obert realitzades per medis mecànics com per
explosius, si aquests fossin necessaris. Aquesta unitat engloba el transport, càrrega i
descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra.

Impactes:
Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos.
Afecció a les aigües superficials i subterrànies per la modificació de la xarxa de
drenatge natural i per l’augment de partícules en suspensió.
Alteració de la geomorfologia i del relleu.
Risc d’erosió, que depèn directament de la litologia del terreny, del pendent i
alçada.
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Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic
respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament
relacionada amb la visibilitat de la zona.
Sorolls i vibracions.
Afectació al trànsit, en el cas de que s’utilitzi la carretera existent pel
desplaçament de la maquinària.
Degradació de la vegetació propera.

Terraplenats
Engloba totes les operacions que es realitzen per a estendre i compactar els materials
terrossos necessaris per a la construcció de l’explanada. Aquesta unitat engloba el
transport, càrrega i descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. Es considera
que el reblert es realitzarà un cop retirat el sòl vegetal.
El risc d’erosió està estretament relacionat amb el pendent i l’altura del terraplè. A
mesura que totes dues variables augmentin, també augmenta el risc d’erosió potencial
del talús.

Quant a les afeccions del paisatge, els terraplens normalment suposen una barrera
visual, així com un canvi morfològic de la topografia natural de l’àrea on es projecta.
L’afecció és major com més alts, més pendents i més llargs siguin els terraplens.

Impactes:
Augment del nivell de partícules en l’atmosfera.
Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic
respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament
relacionada amb la visibilitat de la zona.
Sorolls i vibracions durant la construcció.
Possible efecte presa quan es realitzin sobre cursos d’aigua.
Degradació de la vegetació propera.
Afectació al trànsit, en el cas que s’utilitzi la carretera existent pel desplaçament
de la maquinària.
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4.1.4 Unitat d’obra: Abocadors
Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials procedents
d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra.
Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient
per a la seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de
l’abocador.

Impactes:
Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per immissions de pols.
Possible afecció a les aigües per canvi en el drenatge i per augment dels sòlids
en suspensió.
Alteració del relleu i del paisatge, amb possibles afeccions a la hidrologia
superficial
Destrucció de l’hàbitat, vegetació
Ocupació del sòl i possible canvi d’ús

4.1.5 Unitat d’obra: Ferms
En aquesta unitat s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o
estabilitzats amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les
característiques del reblert.

Impactes:
Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules.
Efecte barrera de tipus psicològic per introducció d’un nou terreny.
Canvi de la qualitat paisatgística

4.1.6 Unitat d’obra: Obres de fàbrica (passos inferiors i superiors i
viaductes)
Es fa referència a la construcció de totes les estructures complementàries a la traça en
les que intervenen processos de cimentació. La majoria d’elles són necessàries per a
salvar elements naturals o artificials, i per canalitzar l’aigua d’escorrentia.

Tenen una afecció en la mesura que modifiquen el paisatge. Les obres de fàbrica, si
bé constitueixen un impacte visual, també representen una correcció per a determinats
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impactes del medi físic i socio-econòmic. Hi ha les destinades a la contenció dels
talussos o disminució de l’afectació de desmunts (murs) (no se’n preveuen en el
present projecte de la nova carretera), les dedicades a garantir la continuïtat i cabal
dels cursos d’aigua, evitant així embassament o inundacions, i donant permeabilitat a
la traça per a la fauna (obres de drenatge) i les dedicades a restituir la permeabilitat
territorial per a la població (passos inferiors i superiors). Els possible impactes derivats
de la construcció de les obres de fàbrica són:

Impactes:
Augment del nivell d’immissió de partícules
Increment del nivell sonor
Pèrdua de qualitat de les aigües i canvis en el drenatge
Canvis en flux dels cursos fluvials
Augment dels nivells de turbidesa de l’aigua
Afectació als nivells d’estrès dels peixos i animals de ribera
Canvis en la geometria de la llera del riu
Canvis en la qualitat paisatgística
Degradació de la vegetació propera

4.1.7 Unitat d’obra: Senyalització i barreres de seguretat
Comprèn les labors de pintat de les marques vials i la col∙locació d’esferes de vidre,
així com el balissament o el marcat de zones excloses al trànsit, la col·locació de
senyals de circulació, fites d’aresta i la disposició de barreres de seguretat.

Impactes:
Intrusió paisatgística
Efecte barrera
Augment de la lluminositat
Contribució a la seguretat vial

4.1.8 Unitat

d’obra:

Instal·lacions

complementàries

(tractament

de

materials, vestuaris i parc de maquinària)
Es refereix aquesta unitat a les plantes necessàries que s’hagin d’instal∙lar
temporalment en obra per a la fabricació de compostos diversos i a les àrees
destinades al parc de maquinària i a l’ús dels treballadors.
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Es considera que s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc
adient per a la seva posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística
de l’abocador.

Impactes:
Augment del nivell d’immissió de partícules i gasos
Pèrdua de la qualitat de les aigües per abocament de substàncies químiques
(tractament de materials) i domèstiques (vestuaris)
Increment del nivell sonor
Destrucció del sòl edàfic i compactació del mateix
Degradació de comunitats vegetals properes
Allunyament d’aus per increment de sorolls
Intrusió visual i deteriorament paisatgístic
Risc puntual d’incendis

4.1.9 Fase d’explotació: Eix viari
Es requereix reflectir en aquesta unitat la presència de la via en sí mateixa durant la
fase d’explotació.

Impactes:
Ocupació d’un espai per les noves infraestructures amb la consegüent pèrdua
d’hàbitats i biomassa
Efecte barrera per a la fauna i per a la població
Canvis en l’accessibilitat
Remodelament del sistema territorial
Intrusions en la qualitat del paisatge
Possible augment de l’especulació dels terrenys

4.1.10 Fase d’explotació: Trànsit

Impactes:
Increment de les emissions de partícules, metalls pesats i gasos en la zona
propera a l’eix viari
Increment de nivells sonors i de lluminositat
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Pèrdues de producció en la vegetació per acumulació de metalls pesats i
degradació de comunitats vegetals
Possible allunyament d’aus pel soroll
Increment del risc per atropellaments
Possibles accidents d’abocaments de substàncies al medi
Possible augment del risc d’incendis

4.2

Caracterització i valoració dels impactes

A continuació s’expliquen els diferents impactes i les causes per les que s’ha arribat a
les diferents avaluacions.

4.2.1

Impacte sobre la qualitat atmosfèrica

L’alteració de la qualitat atmosfèrica es produeix en dues etapes clarament
diferenciades i amb contaminants també de característiques diferents.

- Fase de construcció
El principal focus de contaminació atmosfèrica en la fase de construcció és a causa de
les alteracions relacionades amb l’emissió de partícules en els processos d’extracció,
excavació, preparació pel moviment de terres. Aquestes accions afectaran durant les
hores de feina i la seva incidència serà local. Al tractar-se d’una zona àrida, aquest
impacte pot ser molest, però fàcilment minimitzable si es reguen els principals camins
d’obra en els períodes en que la concentració de pols en l’ambient augmenta.
També s’ha de considerar el possible impacte de les àrees que han d’ésser
esbrossades. Aquest impacte es considera poc important perquè la major part de
l’àrea correspon a conreus d’oliveres que no produeixen gran quantitat de pol∙len i
llavors en l’aire i perquè les zones de màquia queden allunyades del nucli urbà.
- Fase d’explotació
En la fase d’explotació, que comprèn els impactes que són resultat directe de l’ús de la
infraestructura, el factor de pertorbació atmosfèrica més important és l’emissió de
gasos contaminants dels vehicles que hi circulen. Els principals gasos emesos són:
hidrocarburs (HC), monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOX), diòxid de
carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2), plom (Pb), etc.
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Al tractar-se d’una nova carretera, l’emissió serà presumiblement la mateixa que es
realitza en l’actualitat, però es realitzarà a més distància del nucli urbà de Pira. Per
aquest fet, i degut a que la intensitat viària no és excessivament alta, aquest impacte
es considera moderat.

4.2.2 Afeccions acústiques
- Fase de construcció
En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus com a
conseqüència de les obres (excavacions, moviment de la maquinària pesada, càrrega i
descàrrega de materials, etc.)

Tot i així es creu que els impactes seran mínims al conjunt de la població donada la
distància de la variant amb el nucli urbà. Aquest impacte pot ser més important en les
diferents naus i granjes situades a pocs metres de la traça. Per a minimitzar aquest
impacte el parc de maquinària hauria d’estar allunyat del nucli urbà.
- Fase d’explotació
En la fase d’explotació la font del soroll serà el propi trànsit. La intensitat de vehicles
en aquesta carretera es preveu baixa, a més a més al quedar més lluny del nucli de
població de Pira disminuirà aquesta afecció. Fins i tot es produirà una descongestió del
nucli urbà de Pira, traduïnt-se en una reducció del nivell sonor.

4.2.3 Afeccions a la hidrologia
Aigües subterrànies:
L’afecció directa sobre les aigües subterrànies només pot tenir lloc quan les obres
abasten la zona saturada, als aqüífers superficials.
A la nova variant de Pira no és previsible que s’afectin els aqüífers ja que es troben
situats a una profunditat superior que la que quedarà afectada per les diferents
excavacions.
L’afecció indirecta està relacionada amb la potencial infiltració d’aigües contaminants
procedents de la superfície a causa de les aigües residuals de les instal·lacions,
vessaments d’hidrocarburs, olis, etc. Aquesta afecció es pot prevenir instal·lant unitats
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depuradores d’aigües residuals (o bé connectant-les a la xarxa de clavegueram), tenint
cura del canvi i magatzematge de les substàncies tòxiques, etc.
Aquest impacte també es pot donar durant la fase d’explotació per abocaments
accidentals o infiltracions de productes contaminants de les aigües d’escorrentia. En
aquest cas és difícil establir mesures correctores.
Aigües superficials:
La traça de la nova variant travessa el riu Anguera, mitjançant 2 viaductes, un de 160
metres i un altre de 120 metres (tots dos es troben detallats a l’Annex 16. Tipologia
d’obres de fàbrica). Alhora, en períodes de pluja l’aigua d’escorrentia deu circular per
la superfície planera de les diferents terrasses fins a trobar el desnivell de la terrassa
inferior. La possible afecció amb aquestes aigües està relacionada amb vessaments
d’hidrocarburs o altres substàncies que puguin arribar a la llera del riu.
Aquest impacte també es pot donar, com l’impacte sobre les aigües subterrànies,
durant la fase d’explotació per abocaments accidentals de productes contaminants. En
aquest cas també és difícil establir mesures correctores.

En darrer lloc, durant la fase de construcció dels fonaments dels viaductes és
d’esperar que es pugui vessar formigó al riu, que en pugui reduir l’alcalinitat i que
augmenti la terbolesa del riu degut a l’augment de materials en suspensió. En aquest
sentit l’aigua extreta dels recintes estancats de tablestaques per construir els
fonaments del viaducte, s’haurà de d’abocar en una bassa de decantació per tal de
que es vagi infiltrant poc a poc sense augmentar la terbolesa aigües avall.
En l’àmbit de la zona d’estudi també s’hi troben una sèrie de recs que travessen la
traça de la carretera. La majoria d’ells són artificials i van ser construïts per facilitar el
drenatge i el regadiu dels camps de la zona..

4.2.4 Impacte sobre la geologia
Els impactes que pot causar el projecte sobre la geologia i la geomorfologia són
fonamentalment tres: augment del risc d’inestabilitat de les vessants, destrucció de
jaciments paleontològics o d’interès geomorfològic i/o geològic i l’adequada i òptima
adaptació de la traça a la topografia natural.
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El risc d’inestabilitat pot ser degut, entre d’altres causes, a la necessitat de realitzar
grans desmunts o terraplens, provocant una desestabilització dels vessants i un
agreujament dels fenòmens erosius. La inclinació dels desmunts (3H:2V) està sota els
paràmetres de l’estudi geotècnic, és a dir que el risc es considera baix.
L’adaptació de la traça a la topografia existent s’ha calculat mitjançant el volum de
terres d’excavació i de terraplenat. Donat el caràcter de marginal de les terres
d’excavació, és necessària una gran aportació de terres de préstec, per estar la rasant
de la variant per sobre de la cota del terreny natural en gran part del traçat, degut a la
necessitat d’establir interseccions a diferent nivell i de donar permeabilitat a la traça.
L’esplanada també es forma mitjançant terres de prèstec.
No existeixen elements d’interès geològic o geomorfològic que puguin ser afectats per
les obres.

4.2.5 Afeccions a l’edafologia
Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva:
El sòl és un dels factors ambientals més afectats per la construcció d’una
infraestructura viària. L’impacta més greu sobre la capa edàfica és degut a l’ocupació
directa i permanent de la pròpia obra, del propi traçat. Donada la magnitud d’aquest
impacte, es considera que la pèrdua de sòl amb capacitat productiva a escala local
serà un impacte assumible, i per tant, es considera com a moderat.
Augment de compactació i segellat del sòl:
Es produeix una pèrdua de l’estructura del sòl per compactació, assentament i segellat
del sòl, provocat per la circulació de maquinària, per la creació de nous accessos a
l’obra mentre no és practicable, pel pes de la pròpia carretera, etc. No obstant la
majoria d’aquestes pèrdues són reversibles amb plans de restauració adequats.
La pèrdua d’estructura de sòl per la ubicació dels parcs de maquinària, casetes d’obra
o d’altres instal∙lacions auxiliars de l’obra és minimitzable amb la correcta elecció dels
seu emplaçament i una posterior restauració que permeti l’ús del sòl, tal i com estava
abans de l’inici de la construcció del projecte.
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Augment d’erosió i estimació de la pèrdua de sòl dels talussos:
La pèrdua de sòls es veu afavorida per la creació de desmunts i terraplens, que
desestabilitzen els vessants i augmenten el risc d’erosió. El risc d’inestabilitat ve
generat per les pèrdues de sòl fruit de l’erosió en el propi talús, quan aquestes
esdevenen altes o molt altes. Una pèrdua continua de sòl incrementarà el risc
d’inestabilitat a mig i a llarg termini. L’estimació de les pèrdues de sòl dels talussos
s’han determinat a partir de l’Equació Universal de Pèrdua del Sol (USLE):

A= R · K · L · S · P · C
On:

A: Valor promig de les pèrdues de sòl anuals (Mg/ha·any ó tn/ha·any)
R: Índex d’erosió de la pluja (Erosivitat) (MJ∙mm/ha∙h∙any).
K:

Factor

d’erosionabilitat

del

sòl,

o

vulnerabilitat

d’aquest

a

l’erosió

(Mg·ha·h/ha·MJ·mm).
L: Factor de longitud del talús (adimensional).
S: Factor del pendent del talús (adimensional).
P: Factor pràctiques de conservació (adimensional).
C: Factor de conreu o de vegetació (adimensional).
Els valors dels factors R, K, P i C de l’equació USLE per a l’estimació de les pèrdues
de sòl anuals es mostren en la Taula A18.1.

Factor

Valor considerat

Unitats

Referència

R

1000

MJ·mm/ha·h·any

--

K

0,027

Mg·ha·h/ha·MJ·mm

DPTOP, 1987

P

1

Adimensional

DPTOP, 1987

C

0.2

Adimensional

ICONA, 1982

Taula A18. 1 . Valors de l’equació de l’USLE utilitzats.

Els valors de R d’Espanya oscil∙len entre 500-1500 MJ·mm/ha·h·any, en aquest cas
s’ha escollit un valor intermig.

El factor C de 0,2 correspon a un matollar amb poca cobertura. Els resultats obtinguts
per a les pèrdues totals de sòl (Mg/ha·any) en funció de la longitud i el pendent es
recullen en la Taula A18. 2.
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3H:2V
66,70%
17,25
29,90
45,32
57,80
68,69

Longitud (m)
2
5
10
15
20

Taula A18. 2. Pèrdues totals (Mg/ha•any) en funció

La Taula A18. 3 recull la classificació del grau d’erosió definida pels llindars proposats
per la FAO, PNUMA i UNESCO.

Pèrdua de sòl (Mg/ha·any)

Grau d’erosió

<10

cap o lleugera

10-50

Moderada

50-200

Alta

>200

molt alta

Taula A18. 3. Classsificació del grau d’erosio hídrica.

Els talussos 3H:2V fins a 10 metres de longitud tenen un grau d’erosió moderat. Amb
longituds majors el grau d’erosió es considerat com a alt.
Alteració de les característiques químiques per abocament accidental de
substàncies tòxiques:
Els canvis de les característiques químiques del sòl per l’abocament d’olis,
hidrocarburs i altres substàncies utilitzades a l’obra contaminen al medi i disminueixen
la qualitat dels sòls.

Aquest impacte seria més elevat en alguns camps de conreu, ja que en aquests casos
el sòl no està compactat, i podria haver-hi una fàcil percolació d’aquests productes al
sòl. Això dificultaria a més les tasques de control d’un possible abocament incontrolat.

4.2.6 Afeccions a la vegetació

Eliminació de la coberta vegetal:
Aquesta pèrdua de la biomassa vegetal es produeix pel desbrossament de la
vegetació realitzada en la zona afectada per les obres. Aquesta eliminació de la
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coberta vegetal és parcialment recuperable amb els pertinents plans de restauració de
vegetació.
Degradació de les comunitats pròximes:
La vegetació propera a la zona de desbrossada pot veure’s afectada també degut a
impactes tan directes com indirectes durant la fase d’execució i d’explotació de l’obra.
El pas de maquinària, l’eixamplament de camins existents, l’acumulació de terres, la
generació de pols, l’augment d’emissió de contaminants, etc. pot degradar les
comunitats de la zona.
El risc puntual d’incendis augmenta especialment en les fase de tala i esbrossada i per
possibles accidents de maquinària.

4.2.7 Afeccions a la fauna

Efecte barrera:
No es preveu un efecte barrera important donat que no és una zona de pas directe
entre dos espais d’interès biològic i la vegetació natural és escassa. La IMD de la
carretera no es preveu excessivament elevada, hi ha zones on la carretera passa a
nivell. El riu en si mateix ja representa un corredor de fauna.
Pèrdua i/o alteració d’hàbitats:
L’excavació del calaix de la calçada suposa l’artificialització d’una determinada
superfície comportant la desaparició o alteració de determinats ambients necessaris
per a la fauna. Es tracta d’un aspecte que també pot tenir rellevància a petita escala,
amb la desaparició de part de marges de camps de conreu amb vegetació natural o
amb murs de pedres, en tots els traçats que travessen les zones de conreu. L’elevada
presència d’aquests elements a la zona d’estudi fa que no es tracti d’un impacte molt
gran a gran escala però si que, a petita escala, pot afectar a poblacions d’espècies de
reduït domini vital, com micromamífers o rèptils.
Destrucció directa d’elements de la fauna:
Un dels impactes que qualsevol infraestructura viària genera sobre la fauna és el de
destrucció directa d’animals, ja sigui per atropellament durant el període d’explotació,
com per diversos motius durant l’execució de les obres. En aquest cas, en tractar-se
d’una variant d’una carretera existent, no es tracta d’un impacte nou. Tanmateix, la
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major velocitat mitjana de circulació o la nova situació de la calçada, fa que es pugui
pressuposar un increment en la mortalitat d’animals per atropellament o col∙lisió a la
calçada.
Increment en les pertorbacions ambientals:
Tot i ser una variant d’una carretera ja existent, el fet de discorre per zones no
transitades actualment fa que l’increment en les pertorbacions que es generen en
aquestes noves zones sigui important. Es tracta dels efectes derivats de la circulació
de vehicles per la calçada, com emissió de llum, de soroll o, senzillament, de
presència humana. Aquests aspectes poden ser importants per a les comunitats
animals, sobretot per aquelles que requereixen majors graus de tranquil·litat ambiental.
Una elevada pressió en aquest sentit, pot suposar canvis en el comportament de les
espècies o desplaçament d’algunes d’elles a zones més tranquil·les.

4.2.8 Afeccions al paisatge
Els impactes més importants es donaran a causa del moviment de maquinària,
ocupacions temporals de terreny, etc. durant l’època de construcció, i sobretot degut a
la pròpia obra en sí per la introducció de línies rectes i de talussos amb contrast
cromàtic.
Reducció i fragmentació de les unitats de paisatge existents a la zona:
Majoritàriament, la construcció d’aquesta nova via afectarà a la unitat de paisatge
agrari. En menor part, també afectarà la unitat de paisatge arbustiu i la vegetació de
ribera. Aquestes unitats de paisatge es reduiran i es fragmentaran.

Reducció de la qualitat paisatgística:
Durant el període de construcció, de durada temporal, hi haurà l’impacte visual de
l’obra causat per la maquinària, els espais destinats per a emmagatzemar materials,
etc.
En general, s’ha intentat integrar al màxim possible la traça de la nova infraestructura
dins el paisatge. La unitat de paisatge agrari és una parcel·la transformada per
l’activitat antròpica, per tant, es donaran unes condicions més òptimes d’integració de
la nova variant en el paisatge, que en d’altres de més naturals i harmònics. Aquest
paisatge agrari antropitzat hi predomina les línies rectes com els límits entre parcel·les,
etc.
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En conclusió, tot i que el paisatge de la zona configurat per línies rectes permet una
capacitat d’absorció alta i en aquest sentit un impacte moderat, la longitud i alçada dels
talussos augmenta significativament l’impacte, tot i que resulta poc visible des del nucli
urbà.

4.2.9 Afeccions al patrimoni històrico-artístic i cultural

Patrimoni arquitectònic:
L’estudi de la zona de projecte ha permès comprovar sobre el terreny no hi ha cap
edifici catalogat que sigui afectat per la traça de la variant.
No obstant, en les proximitats de la traça s’han trobat restes arqueològiques
catalogades com a runes, que provenen d’antigues masies ara ja abandonades.

No es pot descartar que durant els treballs de moviment de terres sortissin a la llum
noves restes arqueològiques que haurien de ser preservades. En aquest cas, caldria
aturar les obres i comunicar les possibles troballes a l’administració competent.

4.2.10 Afeccions als usos del sòl i al planejament

Reducció i fractura dels usos existents:
La construcció de la nova variant suposa, tant en el cas de l’alternativa 1, 2 i 3, una
afectació bàsicament sobre els usos agrícoles de secà. També afectarà una zona de
vegetació arbustiva. En qualsevol cas, s’ha intentat dividir el mínim les parcel∙les
existents.
Per tant, hi haurà una afectació directa per la reducció i fractura d’aquestes zones de
conreu de secà i de vegetació arbustiva, que en resultaran reduïdes i fragmentades les
seves extensions.Tota aquesta zona està classificada pel planejament urbanístic
municipal com a sòl no urbanitzable.
Ocupació temporal del terreny:

Durant la construcció, a causa del moviments de maquinària pesada necessària per a
l’obra, l’ocupació de les àrees destinades a magatzem de materials, etc. provocaran
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afectacions als terrenys circumdants. Per tant, n’afectarà als usos existents en les
àrees pròximes a l’obra. En principi, aquesta afectació serà temporal.

4.2.11 Afeccions a infrastructures i serveis

Les afeccions a infrastructures i serveis que provocarà la nova variant de Pira seran
negatius i es donaran sobretot en la fase de construcció de l’obra. Les afeccions
repercutiran majoritàriament a la població local de la zona (Pira, Barberà de la Conca,
Sarral, Montblanc). A continuació es citen les afeccions més importants.

Problemes ocasionats pels talls periòdics de trànsit i desviaments de camins:
Durant el període de construcció de l’obra, els conductors que circulin per les
carreteres i camins afectats pel traçat de la variant, hauran de patir alguns talls de
circulació. També provocarà desviaments de camins.
Malmesa d’infrastructures i serveis existents i pèrdua de permeabilitat:
La zona d’estudi està configurada per diverses vies rodades que en resultaran
malmeses, com les carreteres o camins que enllacen la població de Pira amb d’altres
poblacions que restaran afectades per el traçat de la nova variant. També hi ha alguns
camins sense asfaltar que arriben a masies, camps, etc.

La pèrdua de permeabilitat temporal afectarà a les següents carreteres i camins:

-

C-241d

-

T-242

-

Camí Molí de l’Amorós

-

Camí de Barberà

-

Carretera Santinyars

-

GR-171-5 Forés - Montblanc

-

CR Santuari del Tallat – Barberà de la Conca
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4.2.12 Afeccions socials i econòmiques

Es diferencia, positivament o negativament, els impactes socio-econòmics que
comportarà la construcció de la nova via, segons si es troba en fase de construcció o
en fase d’explotació.

Els impactes positius es produiran en una extensió més gran i directament sobre un
nombre més elevat de persones (usuaris de la carretera, els habitants del nucli urbà de
Pira per on ara passa el trànsit, etc.).

Els impactes negatius són, en general, més locals i afecten molt directament a un
conjunt de persones directament relacionades amb l’espai ocupat per la nova
infraestructura bé perquè treballen la terra, bé perquè viuen o treballen a pocs metres
de la traça, etc.
4.2.12.1 Impactes positius

Fase de construcció:
Creació de nous llocs de treball. Durant el procés de construcció de la nova
infraestructura, es preveu que es crearan nous llocs de treball, per tal de fer
front a la necessitat de mà d’obra.
Fase d’explotació:
Estalvi de temps i millora de la comoditat dels conductors
Els automobilistes que estiguin de pas, no hauran de passar pel nucli urbà de
Pira. Amb això, es donarà una major accessibilitat i connectivitat entre els
municipis de la comarca.
Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Pira. La disminució de vehicles
de pas dins el centre urbà especialment els vehicles pesants, comportarà una
disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica, permetent un ambient
més agradable per a la població resident. Al mateix temps, també
n’augmentarà la seguretat vial. Com a conseqüència d’això, la qualitat de vida
de la població local de Pira millorarà significativament.
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4.2.12.2 Impactes negatius
Fase de construcció:
Augment del soroll que comportarà un estrès als habitants de les zones
pròximes.
Demores ocasionades en el trànsit degut a talls intermitents o regulacions del
trànsit.
Expropiació de sòl.
Fase d’explotació:
Disminució de l’activitat econòmica dels botiguers (principalment cellers) de
Pira al reduir el trànsit de pas pel centre del poble.

4.2.13 Impacte del risc d’incendi forestal
El risc d’incendi forestal es considera baix donat que els sòls de conreus estan molt
nets de vegetació herbàcia, les zones de bosquines són petites i humides.

4.3

Metodologia utilitzada en les matrius

S’ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d’impactes que inclou els
impactes en la fase de construcció i en la fase d’explotació. Les matrius són conjuntes
a les alternatives per afavorir la visualització de les diferències existents. Cada impacte
s’ha determinat segons es realitzin o no les mesures preventives i correctores
proposades. L’impacte residual és aquell que quedarà tot i haver realitzat les mesures
correctores.
S’utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto
1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, a més d’altres definicions exigides pel Departament de Medi Ambient
(referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació
respecte de l’origen). Aquestes caracteritzacions són:
1. Segons la intensitat: grau d’alteració produïda i severitat dels efectes causats pels
impactes negatius.
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-

Efecte mínim: El que es pot demostrar que no és notable.

-

Efecte notable: Es manifesta com una modificació del medi ambient,
dels recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de
funcionament, que produeixi o pugui produir al futur repercussions
apreciables als mateixos.

2. Segons el signe:
-

Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i
científica com per la població en general, dins del context d’una anàlisi
completa, dels costos i beneficis genèrics i de les externaliats de
l’actuació contemplada.

-

Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor
naturalístic, cultural, paisagístics, de productivitat ecològica, o en una
increment dels perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres
riscos ambientals.

3. Segons la incidència:
-

Efecte directe: Té una incidència immediata en algun aspecte
ambiental.

-

Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència
immediata respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre.

4. Segons el tipus de sistema actiu:
-

Efecte simple: Aquell que es manifesta sobre un sol component
ambiental (o aquell, el mode d’acció del qual és individualitzat), sense
conseqüències en la inducció de nous efectes, ni en la acumulació ni en
la sinèrgia.

-

Efecte acumulatiu: Aquell que quan es propaga l’acció de l’agent
inductor, incrementa progressivament la seva gravetat, ja que no
existeixen mecanismes d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la
de l’increment de l’agent causant del mal.

-

Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la
presència simultània de diversos agents, suposa una incidència
ambiental major que l’efecte suma de les incidències individuals
contemplades aïlladament. Així mateix, s’inclou dins d’aquest tipus
aquell efecte, el mode d’acció del qual, indueix a l’aparició d’altres nous.
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5. Segons l’aparició:
-

A curt termini: Es manifesta abans d’un any.

-

A mig termini: Es manifesta abans dels cinc anys.

-

A llarg termini: Es manifesta després dels cinc anys.

6. Segons la persistència:
-

Efecte permanent: Suposa una alteració que no desapareix en el
temps.

-

Efecte temporal: Suposa una alteració no permanent en el temps, amb
un termini temporal de manifestació que pot ser estimat o determinat.

7. Segons la reversibilitat:
-

Efecte reversible: Aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser
assimilada per l’entorn de forma mesurable, a mig termini, a causa del
funcionament dels processos naturals de la successió ecològica i dels
mecanismes d’autodepuració del medi.

-

Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat, o la dificultat
extrema, de retornar a la situació anterior a l’acció que el produeix.

8. Segons la recuperabilitat:
-

Efecte recuperable: Aquell on l’alteració que suposa pot ser eliminada,
ja sigui per l’acció natural, o per l’acció humana.

-

Efecte irrecuperable: Quan l’alteració o pèrdua que suposa és
impossible de recuperar o restaurar, tant per l’acció natural com per la
humana.

9. Segons la seva periodicitat:
-

Efecte periòdic: Aquell que es manifesta com un model d’acció
intermitent i continu en el temps.

-

Efecte d’aparició irregular: Es manifesta de forma imprevisible en el
temps, i les seves alteracions s’han d’avaluar en funció d’una
probabilitat d’ocurrència.

10. Segons la manifestació:
-

Efecte continu: Aquell que es manifesta com una alteració constant en
el temps, acumulada o no.

-

Efecte discontinu: Aquell que es manifesta per mitjà d’alteracions
irregulars o intermitents en la seva permanència.

41

Projecte Constructiu Bàsic
Variant de Pira. C-241d.

Document núm. 1. Memòria i annexes a la memòria
Annex 18. Estudi d’impacte ambiental

11. Segons l’extensió: Fa referència a si un determinat impacte es manifesta al punt on
s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més allunyats.
-

Efecte localitzat

-

Efecte extensiu

12. Segons la situació: Indica on es produeix l’impacte independentment de la seva
capacitat d’extensió.
-

Proper a l’origen

-

Allunyat de l’origen

Valoració de l’impacte
Es fa en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del
grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes es
valoren segons les següents categories d’impactes:
Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada
ha acabat l’activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i
correctores.
Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques
protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions
ambientals inicials requereix cert temps.
Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adeqüació
de mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la
recuperació requereix un període de temps dilatat.
Crític: Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb
aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les
condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, inclòs amb
l’aplicació de mesures correctores.

4.4

Matrius d’identificació i valoració d’impactes

A continuació es presenten les matrius d’identificació i valoració d’impactes, amb les
mesures preventives i correctores que s’hi poden associar.
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MATRIU D'AVALUACIÓ D'IMPACTES
Factor impactat

Impacte

Caracterització i avaluació

Mesures preventives i correctores

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini,
temporal, periòdic, discontinu, extensiu, pròxim a
Augment de les partícules en suspensió,
pel moviment de terres, etc. en la fase de construcció

l'origen, reversible a curt termini, recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE RESIDUAL

MOD/COMP
Atmosfera

COMPATIBLE

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini,
Augment de gasos contaminants pel trànsit durant el

temporal, extensiu, pròxim a l'origen, reversible,

període d'explotació i augment de gasos
contaminants pel moviment de maquinària, ferm i
plantes de tractament de material durant la fase de
construcció

Soroll

Regar els camins, les superfícies d'obra

Augment de les emissions sonores durant el període
d'obres i durant la fase d'explotació

recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

Mantenir la maquinària i les plantes de tractament en

IMPACTE RESIDUAL

bones condicions

COMPATIBLE

mínim, negatiu, simple, directe, a llarg termini,

Respectar

permanent, periòdic, continu, extensiu, pròxim a

Mantenir

l'origen, irreversible, recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MOD/COMP
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IMPACTE RESIDUAL
MOD/COMP

la

l'horari

de

maquinària

en

descans
bon

estat

Evitar situar el parc de maquinària proper al nucli urbà o
vivendes aïllades
Instal·lació de pantalles acústiques en tres punts de la
traça, propers a dues granges i al Mas Marrugat
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notable, negatiu, directe, acumulatiu, a curt
termini, permanent, irreversible, recuperable,
continu, localitzat, proper

Canvi de drenatge de les aigües superficials i
afectació dels cursos dels rius.

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

Aigua
Contaminació a les aigües superficials pel vessament
de líquids, hidrocarburs, olis, ciment, etc. procedents
del manteniment de la maquinària i d'obres de fàbrica
i de les aigües residuals
(La valoració s'ha efectuat considerant que l'impacte
és només possible)

IMPACTE RESIDUAL

Realització de les obres de drenatge.
Control dels efluents vessats al riu

COMPATIBLE

notable, negatiu, acumulatiu, directe, a curt

Evitar vessaments d'olis, líquids, etc. procedents del

termini, temporal/permanent, irregular, extensiu,

manteniment de la maquinària i controlar la seva correcte

continu, allunyat, irreversible a curt termini,
parcialment recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

IMPACTE RESIDUAL
COMPATIBLE

gestió
Emmagatzemar els productes tòxics a llocs habilitats a
tal

efecte

Connectar les aigües residuals a la xarxa de
clavegueram o instal·lar una estació sèptica

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini,
permanent, localitzat, irregular, continu, proper a
l'origen, irreversible, recuperable
Inestabilitat de vessants

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

Geologia

COMPATIBLE
Moviment de terres. Excedents de terres o
necessitats de terres

Actuar mitjançant la instal·lació d’elements de contenció
IMPACTE RESIDUAL
COMPATIBLE

notable, negatiu, acumulatiu, curt termini,
permanent, lluny a l'origen, extensiu, irreversible,
parcialment recuperable
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VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE RESIDUAL

MODERAT

COMPATIBLE

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini,

Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva

permanent, irreversible, irrecuperable, continu,

Recuperar la cobertura edàfica superficial (terres

localitzat

vegetals) mitjançant la retirada de la capa fèrtil i el seu

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE RESIDUAL

MODERAT

convenient abassegament temporal per a la posterior
reutilització

MODERAT

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, Dissenyar talussos amb poc pendent ( ≤ 3H:2V;
permanent, irreversible, recuperable, continu,
localitzat
Edafologia

Augment de l'erosió

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

Canalitzar

IMPACTE RESIDUAL

MODERAT

revegetables).

COMPATIBLE

les

Redistribuir
Millorar

la

aigües
les

qualitat

als

talussos.

terres
de

les

vegetals.
terres

vegetals.

Revegetació de talussos i restauració de zones
degradades

mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a curt termini,
permanent, irreversible, recuperable, continu,
localitzat
Augment de la compactació i segellat del sòl

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

45

Limitar amb encintat la superfície afectada pel projecte
Utilitzar la traça com a indret de pas i els camins
preexistents

com

accessos

de

l'obra

IMPACTE RESIDUAL Situar el parc de maquinària a àrees compartides amb
COMPATIBLE

antics conreus
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mínim, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig
Disminució de la qualitat del sòl per abocament
accidental de substàncies
(La valoració s'ha efectuat considerant que l'impacte
és només possible)

termini, permanent, parcialment reversible,

Evitar vessaments d'olis, líquids, etc. procedents del

parcialment recuperable, d'aparició irregular,

manteniment de la maquinària i controlar la seva gestió

discontinu, localitzat

Emmagatzemar els productes tòxics a llocs habilitats

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

IMPACTE RESIDUAL

Portar el material sobrant de l'obra a abocadors o llocs
habilitats a tal efecte

COMPATIBLE

No

fer

foc

a

les

obres

Augment del risc d'incendis

l'estiu

mínim, negatiu, sinèrgic, directe-indirecte, a curt

Respectar les normes vigents de prevenció d'incendis

termini, permanent, continu, localitzat, irregular,

Revegetació amb espècies de baix índex d'inflamabilitat,

proper a l'origen, extensiu, irreversible,

evitant la continuïtat dels combustibles vegetals

parcialment recuperable

Major proporció de lleguminoses que de gramínies a les
barreges

Risc d'incendis

durant

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

Senyalització

d'hidrosembra
de

l'obra

per

risc

d'incendis

IMPACTE RESIDUAL Prohibició d'eliminar restes vegetals a través de la crema
Compliment del Decret 64/95 de 7 de març
Compliment del Decret 130/98 de 12 de maig
Mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem

MODERAT

COMPATIBLE

exterior

de

la

calçada

Mantenir una zona de protecció de 2m a banda i banda
de la calçada
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mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini,
permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen,
irreversible, parcialment recuperable
Eliminació de la coberta vegetal

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
SEVER

IMPACTE RESIDUAL

Limitar

acuradament

la

zona

d'obres

Revegetar els talussos i les zones d'ocupació temporal

MODERAT

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a

Vegetació

curt/mig termini, permanent, continu, localitzat,
pròxim a l'origen, irreversible, recuperable
Degradació de les comunitats pròximes

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

Limitar

acuradament

la

zona

d'obres

IMPACTE RESIDUAL Revegetar els talussos i les zones d'ocupació temporal
MODERAT

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini,

Destrucció d'individus pel moviment de terres i pel
trànsit

permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen,

Limitar de la zona d'obres i dels camins d'accés d'obres.

irreversible, parcialment recuperable

Adequar tots els passos transversals a la carretera com

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

Fauna

MODERAT
Pertorbacions a les comunitat properes per soroll,
llum, etc.

IMPACTE RESIDUAL

a passos de fauna. Col·locació de tanques a l'entorn dels
passos

MOD/COMP

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a
curt/mig termini, permanent, continu, localitzat,
pròxim a l'origen, irreversible, recuperable
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VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE RESIDUAL

MODERAT

MODERAT

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini,
permanent, continu, localitzat, lluny a l'origen,
irreversible, parcialment recuperable
Efecte barrera

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

Adequar tots els passos transversals a la carretera com
a

passos

de

fauna

IMPACTE RESIDUAL Col·locació de tanques a l'entorn dels passos

SEV/MOD

MOD/COMP

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, continu,
localitzat

Reducció i fragmentació de les unitats de paisatge
existents a la zona

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
SEVER

IMPACTE RESIDUAL
SEVER

Paisatge
notable, negatiu, simple, directe, a curt termini,
irreversible, parcialment recuperable, localitzat
Reducció de la qualitat paisatgística

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
SEVER
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temporalment
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mínim, positiu, directe, simple, a curt termini,
temporal, irreversible, recuperable, localitzat,
allunyat de l'origen.
Patrimoni

Afectació pel moviment de terres

Alternatives 1, 2, i 3: un control arqueològic dels tots els
rebaixos i del procés de desbrossament per preservar la
destrucció, dels possibles jaciments que es poguessin

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
MODERAT

IMPACTE RESIDUAL

trobar en la zona.

COMPATIBLE

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, irreversible, recuperable, localitzat
Malmesa infrastructures i serveis existents, i pèrdua
de permeabilitat
Infraestructures

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
SEVER

i

Reposició

dels

camins

principals.

IMPACTE RESIDUAL Reposició dels serveis existents (línies elèctriques)
COMPATIBLE

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini,

serveis

temporal, irreversible, recuperable, localitzat
Problemes ocasionats pels talls periòdics de trànsit i

VALORACIÓ DE

desviaments de camins

L'IMPACTE
MODERAT
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COMPATIBLE
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negatiu, directe, simple, a curt termini,
permanent, irreversible, irrecuperable, continu,
Remuneracions

localitzat
Reducció i fractura dels usos existents

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

planejament

Ocupació temporal del terreny

propietaris

afectats

per

les

expropiacions
IMPACTE RESIDUAL

SEVER

Usos del sòl i

als

MODERAT

negatiu, directe, simple, a curt termini, temporal,

Limitació de les zones destinades a instal·lació

irreversible, recuperable, localitzat

d’infrastructures d’obra (maquinària), i dels llocs

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

destinats a magatzem de materials. En general, limitar
IMPACTE RESIDUAL l’afectació sobre el territori a la mínima superfície
necessària. Recuperació dels terrenys afectats o de les

MODERAT

COMPATIBLE

zones ocupades temporalment (revegetació)Ocupació de
conreus abandonats

positiu
Creació de nous llocs de treball

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
COMPATIBLE

IMPACTE RESIDUAL
COMPATIBLE

notable, negatiu, simple, a curt termini,

Socio-econòmic

irreversible, recuperable
Pèrdues econòmiques i socials per la reducció i
fractura d'àrees de conreu

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE
SEVER
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Remuneracions

als

propietaris

afectats

per

les

expropiacions
IMPACTE RESIDUAL Reconstrucció i restauració de les zones ocupades
MODERAT

temporalment
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notable, negatiu, directe, a curt termini, temporal,
discontinu, extensiu, irregular, reversible,
Augment del risc d'inundació de camps de conreu

recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

canalitzacions necessàries a la sortida de les obres de
IMPACTE RESIDUAL drenatge per impedir l'entollament de camps

SEVER

COMPATIBLE
positiu

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Pira

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE RESIDUAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE
positiu

Estalvi de temps i millora de la comoditat dels

VALORACIÓ DE

conductors

L'IMPACTE
COMPATIBLE
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MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

Per a la reordenació ecològica, estètica i paisatgística de l’àrea afectada per les obres
de construcció de la nova carretera i la seva entrada en servei, s’han descrit una sèrie
de mesures preventives i correctores que anul·len o minimitzen alguns dels impactes
descrits a l’apartat anterior.

5.1

Ocupació del terreny

L’ocupació del terreny és un aspecte molt important durant les obres, que causa un
gran nombre d’impactes sobre la vegetació, la fauna, la geomorfologia, el paisatge,
l’agricultura, la població resident propera, etc. És per això que és important prendre
totes les mesures possibles perquè aquesta ocupació sigui la mínima possible i a que
afecti menys als valors naturals, socio-culturals i econòmics de la zona. Es proposen
les següents mesures preventives i correctores:

Marcar acuradament i encintar les zones afectades per les obres, tot
minimitzant la seva afectació (límit d’ocupació), especialment les zones
properes a les bosquines.
En el cas que sigui necessari afectar més àrea que el límit d’ocupació, cal
definir juntament amb la Direcció d’Obra Ambiental les amplades a afectar.
Això inclou marcar el límit de talussos però també marcar la zona
d’abassegament de terra vegetal, d’abocadors temporals, instal∙lacions, etc.
Reduir al màxim l’obertura de camins d’accés a l’obra, tot utilitzant la pròpia
traça i els camins preexistents. Els camions, vehicles i diferent maquinària de
l’obra aprofitaran la xarxa de camins ja existent a tota la zona.
En el cas que sigui estrictament necessari crear nous camins, aquests no
superaran l’amplada dels vehicles que hi hagin de passar. Un cop acabada
l’obra es procedirà a la revegetació d’aquests accessos temporals per tal de
recuperar les condicions inicials.
Ubicar les instal∙lacions d’obra fora de les zones de sensibilitat alta.
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Soroll i contaminació atmosfèrica

En la fase de construcció es recomana realitzar una sèrie d’accions per a destorbar el
mínim possible a la població veïna, vegetació i fauna, entre les que es pot destacar:

Regar la traça i camins de servei, durant el moviment de terres.
Mantenir el parc de maquinària i els sistemes d’insonorització dels equips en
bones condicions.
Respectar al màxim les hores de descans de la població d’acord a les
ordenances municipals corresponents.

De cara a la fase d'explotació, no s'instal·laran pantalles acústiques en cap punt de la
traça de la variant.

5.3

Alteracions als cursos d’aigua i aqüífers

A continuació es presenten una sèrie de mesures preventives i correctores que cal
tenir en compte per a disminuir les afeccions als corrents d’aigua superficials.
No acopiar terres ni materials d’obres a prop dels cursos d’aigua.
Els camps són terrasses i el terra està compactat. Cal conduir els punts
d’acumulació d’aigua fins a canalitzacions existents a la zona, tals com cunetes
de carreteres properes, marges de conreus, etc. per impedir l’entollament dels
camps de conreu cap al riu Anguera, sempre que sigui possible.
L'execució de la cuneta de guarda s'ha de procurar fer-la abans de l'excavació
del desmunt per tal d'evitar l'obertura d’un accés específic i la conseqüent
afectació de la vegetació adjacent.
En la fase d'obra s'evitarà l'erosió de talussos ja sigui de desmunts o de
terraplens donant sortida provisional a l'aigua en els mateixos punts on es
construiran els baixants definitius.
No revestir la cuneta de peu de terraplè.
Controlar que es realitzi el canvi d’oli o les reparacions de la maquinària a les
àrees destinades a aquesta finalitat (parc de maquinària) o a tallers externs a
les obres. En el cas que la maquinària s’espatlli i sigui impossible la seva
mobilització fins al parc de maquinària o el taller, caldrà adequar la zona on
s’hagi de reparar amb plàstics o altre material aïllant.
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Disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a l’emmagatzematge de
matèries i residus tòxics o perillosos durant les obres.
Procedir a la restauració de la vegetació de totes superfícies afectades per les
obres i que no tenen una ocupació permanent (talussos, superfícies d’aplec,
abocadors, etc.)

5.4

Afeccions als sòls, l’erosió

En la fase de construcció s’han de realitzar les següents mesures preventives i
correctores en la zona d’ocupació permanent i temporal per a poder reutilitzar la terra
vegetal del sòl actual de la zona en els talussos:

Recuperar la cobertura edàfica superficial mitjançant la retirada de la capa fèrtil
i el seu convenient acumulament per a una posterior reutilització. Es recomana
decapar com a terra vegetal els primers 30 cm de gruix per a la posterior
restauració i revegetació de talussos. Aquests 30 cm seran suficients per a
poder estesar 30 cm de terra vegetal en els talussos. La terra vegetal no
s’hauria de barrejar amb altres materials procedents de l’obra. El decapat es
realitzarà quan el sòl estigui sec.
Es recomana realitzar l’abassagament de la terra vegetal en piles d’una alçada
màxima de 4 m, procurant no alterar l’estructura del sòl per compactació. És
convenient que estiguin barrejats amb la vegetació destruïda per augmentar el
nivell de matèria orgànica d’aquests així com el banc de llavors. S’ha d’evitar
el pas de maquinària pesada sobre el sòl.
Millora de la qualitat de les terres vegetals. Es millorarà el contingut orgànic de
les terres vegetals. Per valorar exactament la quantitat de matèria orgànica a
afegir es realitzarà anàlisis de les terres acumulades. L’esmena orgànica
s’aplicarà en l’abassegament temporal, un o dos dies abans de la redistribució
de les terres vegetals.
Si és necessari durant el període d’abassagament es realitzaran feines
d’aireació, fertilització del sòl. S’estendrà un gruix de terra de 20 cm. Després
d’estendre la terra serà necessari fresar-la.
La terra vegetal emmagatzemada es redistribuirà a les superfícies de nova
creació que s’han de restaurar.
Realitzar la hidrosembra dels talussos inmediatament després de l’estesa de
les terres vegetals. D’aquesta manera es disminuirà l’erosió d’aquests terrenys.
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Realitzar la revegetació de talussos amb plantes de creixement ràpid entre
d’altres, (i adaptades al clima) per tal que la cobertura vegetal augmenti el més
aviat possible, de la mateixa forma que l’arrelament d’aquestes plantes. El gruix
mínim de sòl a utilitzar a les zones a restaurar és de 20 cm. La redistribució del
sòl s’efectuarà amb temps sec. Sota cap concepte la terra vegetal s’utilitzarà
per omplir forats o reblerts de les obres o llocs adjacents.
Recuperar les zones d’ocupació temporal i dels accessos provisionals. Un cop
el material sobrant de l’obra és eliminat de les zones d’ocupació temporal,
l’estructura del sòl d’aquests indrets es recuperarà mitjançant subsolat. Els
accessos provisionals establerts durant l’obra seran restaurats per restituir la
serva morfologia inicial.
Canalitzar correctament les aigües a les capçaleres dels desmunt mitjançant
cunetes de guarda i terraplens durant la fase de construcció, així com a altres
llocs de l’obra susceptibles de tenir processos d’erosió.
Canalitzar correctament les aigües als abocadors i abassagaments de terra
vegetal.
Evitar el vessament d’olis, hidrocarburs i d’altres substàncies contaminants
sobre el sòl i disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a
l’emmagatzematge de matèries i residus tòxics o perillosos durant les obres.
Situar l’àrea d’activitats i el parc de maquinària en àrees compactades per
antics conreus. D’aquesta manera les possibles afectacions sobre el medi
natural i la població de l’indret seran menors que si es situessin en les zones de
vinyes, a la bosquina de pi blanc, als camps actius d’oliveres o a terrenys
propers al nucli de població.

5.5

Estudi paisatgístic

L'objecte d'aquest apartat és predir i valorar la magnitud i la importància dels efectes
que les noves actuacions poden arribar a produir en el caràcter del paisatge i en la
seva percepció i determinar estratègies per evitar els impactes o mitigar els possibles
efectes negatius.

La carretera s'emmarca en un entorn territorial amb vocació clarament agrícola. La
pressió antròpica sobre la zona desemboca en un paisatge clarament antropitzat
dominat pels terrenys de cultiu. Els sistemes associats a relleus romanen de forma
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natural a causa de les proteccions exercides sobre ells, quedant delimitats per
terrenys.

5.5.1 Identificació de les unitats de paisatge dintre de l'àmbit de l'estudi

En la delimitació de les unitats de paisatge s'han considerat els següents criteris:
Relleu
Aspectes geològics i hidrològics
Ús del sòl
Singularitats ambientals (zones de presència de flora o fauna singulars o zones
amb característiques hidrològiques naturals, zones protegides...)
Intervenció humana
Singularitat visual
Cromatografia

En funció de l'anàlisi visual del marc d'actuació, de la revisió cartogràfica de les dades
disponibles i de les visites a camp s'han identificat quatre unitats de paisatge dintre de
l'abast del present estudi d'integració paisatgística.

Les unitats de paisatge definides s'enumeren a continuació:

UNITAT DE PAISATGE 1 AGRÍCOLA VINYA
UNITAT DE PAISATGE 2 AGRÍCOLA I ALTRES
UNITAT DE PAISATGE 3 RIBERENQUES I RIBERENQUES ENGORJADES
UNITAT DE PAISATGE 4 PAISATGE ANTROPITZAT
5.5.1.1 Unitat de paisatge 1 agrícola vinya

Aquesta unitat de paisatge és la unitat dominant en l'àmbit d'actuació de l'estudi de
paisatge. Està caracteritzada per grans extensions de terreny de cultiu de vinya. La
percepció cromàtica d'aquesta unitat està caracteritzada per la dominància del verd en
diferents tonalitats. En part de la unitat paisatgística s'inclouen elements de degradació
visual motivats pels camps de cultiu abandonats. La percepció de la unitat és
homogènia amb una clara actuació antròpica en la seva conformació.
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5.5.1.2 Unitat de paisatge 2 agrícola i altres
Aquesta unitat està caracteritzada per superfícies de terreny amb arbres dispersos i en
estat de degradació. La tonalitat del sòl denota la poca quantitat de matèria orgànica
present en el mateix, fent que el color dominant d'aquesta unitat sigui el marró.
5.5.1.3 Unitat de paisatge 3 riberenques i riberenques engorjades
Aquesta unitat de paisatge es caracteritza per l'ocupació del sòl per espècies forestals,
generalment amb un sotabosc de densitat mitja. Solen no ser contínues en l'espai,
amb incursions de terrenys de cultiu. Pertanyen a les zones al voltant de les rieres. La
percepció visual d'aquestes zones està dominada per tonalitats verdes fosques
formant taques denses.
5.5.1.4

Unitat de paisatge 4 paisatge antropitzat

La zona d'actuació parteix d’infraestructures lineals ja existents i en creua d’altres
(carreteres, camins, línies elèctriques). Són zones de baix valor paisatgístic i poc
fràgils. D'altra banda l'ús agrícola de la major part del sòl fa que associat a aquest ús
apareguin cases de conreu, i altres infraestructures de suport a l'activitat agrícola.
Aquestes zones estan dominades per tonalitats verdes fosques formant taques
denses.

5.5.2 Integració paisatgística
Amb la finalitat d’intentar integrar dins d’aquest entorn paisatgístic la nova
infraestructura sense que generi un excessiu impacte visual s’ha realitzat una senzilla
anàlisi amb les percepcions visuals d’aquests àmbits o zones paisatgístiques al voltant
del projecte.

BLAU

BLAU

VERD
VERD
FOSC
VERD

MARRÓ/GRI

CLAR

S

MARRÓ

Figura A18. 5. Percepcions visuals
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En el cas d’una carretera es plantegen 4 zones on es pot intervenir en la integració
paisatgística :

-

Restauració talussos

-

Superfícies d’enllaç

-

Enjardinament de la rotonda

-

Adequació de obres de fàbrica (passos inferior i superior, obres de
drenatge i passos de fauna)

Per a cada una de les zones es proposen unes directrius que manera que la carretera
quedi integrada paisatgísticament

en funció de les unitats paisatgístiques

anomenades anteriorment i de manera que la espècie plantada pertanyi a la zona:

5.6

Restauració

5.6.1 Restauració de terraplens i desmunts
La restauració de terraplens de pendents 3H:2V es realitzarà prèvia estesa de terra
vegetal i posterior hidrosembra i plantacions.

La restauració aconsegueix els següents efectes positius:
Minimitzar l’impacte paisatgístic i visual creat per les obres, mitjançant
l’harmonització de la carretera amb l’entorn, dissimulant els efectes produïts i
suavitzant elements i aspectes del paisatge no grats per a la vista dels
habitants de la zona, dels conductors i d’altres observadors exteriors a la
carretera.
Contribueix a mantenir l’estabilitat dels sòls sobre els que s’implanta i redueix el
procés erosió. La part aèria de les plantes minva l’energia de la gota de pluja al
caure sobre el sòl i junt amb les arrels frenen l’escorrentia superficial.
Igualment, els sistemes radiculars de les plantes, milloren l’estructura del sòl,
fent-lo més permeable i cohesiu. Tot això evita l’erosió i minimitza
considerablement l’aportació de sediments a peu de talús.
La revegetació comprèn diferents fases a l’obra entre les que cal destacar: l’estesa de
terra vegetal, la sembra o hidrosembra i les plantacions.

A l’apartat de Imacte

paisatgístic hi ha unes directrius per a la restauració dels talusos.
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5.6.2 Restauració de les zones d’ocupació temporal
Prèviament a l’estesa de terra vegetal s’hauria de realitzar l’adequació morfològica i el
subsolat de les zones d’ocupació temporal que hagin patit compactació per
abassagament de materials, terres, pas de maquinària, etc.

5.6.3 Estesa de terra vegetal
Es recomana utilitzar la terra vegetal obtinguda de la pròpia obra, tot i que s’hagin de
realitzar esmenes i afegir adobs.

De manera general, és recomanable estesar una capa de terra vegetal de 30 cm de
gruix mínim sobre tots aquells talussos 3H:2V i en totes aquelles altres superfícies
planeres a restaurar (abocadors provisionals, parcs de maquinària, oficines, etc.). La
terra vegetal s’ha d’estendre i conformar amb maquinària adient sense trepitjar-la o
compactar-la pel pas de la maquinària o per la forma de transport.

5.6.4 Sembra o hidrosembra
Com s’ha comentat anteriorment

es procedirà a la sembra o hidrosembra

inmediatament després de l’estesa del sòl per tal d’evitar possibles problemes d’erosió
d’aquest.

També es recomana revegetar totes les superfícies denudades durant les obres
d’ocupació temporal com la zona d’instal∙lacions, parc de maquinària, accessos, etc.
que no siguin camps de conreu en actiu. En el cas que siguin camps de conreu en
actiu no es realitzarà cap sembra.

La zona de seguretat (1metre) es recomana mantenir-la lliure de qualsevol tipus de
vegetació. En la zona de protecció (2 metres a partir de la zona de seguretat) es
recomana utilitzar herbàcies baixes, amb predomini de les lleguminoses (80% de la
mescla) i una densitat d’arbust baixa, de 150 ut/ha.

A continuació es donen diferents directrius a tenir en compte sobre les espècies a
utilitzar, tot i que la barreja d’hidrosembra i les diferents plantacions ha de ser definida
més exhaustivament en la fase de projecte.
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La hidrosembra consistirà en la revegetació d’arbres i arbustos en funció de si el talús
es troba en zona obaga o de solana

Zona Obaga

Tipus
Arbres

Arbust

Espècie

%

Densitat (peus/ha)

Alçada

Pi blanc (Pinus halepensis)

60

800

60 -80

Alzina (Querucus ilex)

40

800

40 - 60

Aladern (Rhamnus alatemus) 20

800

20 - 40

Llentiscle (Pistacia lentisilus)

20

0

20 - 40

Ginesta (Spartum Junieum)

20

0

20 - 40

Càdec (Viburum tinus)

20

0

20 – 40

Marfull (Juniperus Oxyedrus)

20

0

20 - 40

Taula A18. 4. Espècies zona obaga

Zona solana

Tipus

Espècie

%

Densitat (peus/ha)

Alçada

Arbres

Pi blanc (Pinus halepensis)

100

800

60 -80

Aladern (Rhamnus alatemus)

20

800

20 - 40

Llentiscle (Pistacia lentisilus)

20

800

20 - 40

Ginesta (Spartum Junieum)

20

800

20 - 40

Camedirs (Teucrum Chamaedrys)

20

800

20 – 40

Garric (Quercus cocilera)

20

800

20 - 40

Arbust

Taula A18. 5. Espècies en zona de solana

5.6.5 Urbanització de les rotondes

Per a la urbanització de les dues rotondes considerades en el present Projecte, s'ha
pensat en la utilització del 100 %d’oliveres (Olea europea) replantades i una densitat
de 100 peus/ha, ja que és un dels elements presents a les unitats paisatgístiques
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Figura A18. 6. Oliveres

5.6.6 Adequació passos inferiors

Per als passos inferiors també es proposen unes directrius de manera que quedin
integrades en el paisatge:

Tipus

Arbres

Arbust

Espècie

%

Densitat (peus/ha)

Alçada

Freixe

30

600

12-14

Àlber

40

600

12-14

Gatell (Satrix atrocinerea)

20

800

20 - 40

Ginesta (Spartum Junieum)

20

800

20 - 40

Marfull (Juniperus Oxyedrus) 20

800

20 – 40

Taula A18. 6. Espècies per passos de fauna

5.6.7 Restaruació camins recomanats (CR) i camins GR
La variant es creua amb els camins:
GR – 171-5 Forès – Montblanc
RC Santuari del Tallat – Barberà de la Conca
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El seu pas coincideix amb el Camí de Barberà i el Camí de Santinyars, així doncs el
pas inferior (pel Camí de Barberà) i el pas superior (pel Camí de Saninyars) ja
cobreixen la restauració d’ambdós camins procurant no perdre permeabilitat en els
camins existents a la comarca.

5.7

Risc d’incendis

Les mesures preventives i correctores per a evitar el risc d’incendis es basen en la
legislació existent sobre aquest tema. Així doncs les dues principals mesures son:

Compliment de la normativa establerta en el Decret 64/1995 de 7 de març, pel
que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Compliment de la normativa establerta en el Decret 130/1998 de 12 de maig,
pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees
d’influència de carreteres.

A continuació es detallen algunes de les mesures proposades en aquests Decrets i
que s’hauran de complir durant la fase de construcció de l’obra:

Estarà totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de foc durant el
període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, tot i que es recomana
estendre aquesta prohibició a tot l’any.
En els treballs de tala i esbrossada restarà totalment prohibida l’eliminació de
restes vegetals a través de la crema. És preferible que es triturin i s’incorporin a
la terra vegetal o bé que es traslladin a abocador autoritzat.
Altres mesures que es detallen a continuació s’han de complir durant la fase de
construcció i la fase d’explotació:
La plantació d’espècies de revegetació es realitzarà evitant que es doni una
continuïtat dels combustibles forestals, mantenint una distància mínima de
seguretat entre plantes o grups de plantes, i complint el requeriments exposats
al Decret 130/1998 del 12 de maig.
Manteniment d’una zona de seguretat d’1 m a partir de l’extrem exterior de la
calçada.
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Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a
comptar a partir de la línia externa de la zona de seguretat.

5.8

Fauna

Tot i que en la zona d’estudi no hi ha una gran diversitat de fauna terrestre, cal
preveure un seguit d’actuacions per tal de mantenir la permeabilitat de la fauna
terrestre a través del principal corredor que suposa el riu Anguera i les seves ribes.

5.9

Patrimoni arqueològic i paleontològic

L’estudi de l’àrea afectada per la variant de Pira i les visites sobre el terreny han
conclòs que és possible trobar algunes runes d’antigues masies enterrades. Per
aquest motiu, es recomana un control arqueològic exhaustiu i si s’escau, s’haurà
d’aturar l’obra quan la Direcció Facultativa així ho cregui oportú per tal de preservar els
jaciments històrics.

5.10 Socio-econòmiques
Compensar econòmicament als afectats per la pèrdua de terrenys, naus i altres
edificacions.
Restaurar les zones ocupades temporalment.
Assegurar la permeabilitat territorial dels camins i carreteres afectats per la
nova carretera.
Senyalitzar les zones d’obres, abassegaments, desviaments, etc.
Efectuar els regs necessaris per a disminuir la concentració de pols i les
molèsties a la població veïna a la zona d’obres.
Assegurar el restabliment de tots els serveis afectats.
Donada la topografia aterrassada de la zona i la compactació del sòl caldrà
estudiar detalladament la necessitat de realitzar canalitzacions per a fer circular
l’aigua d’escorrentia a la sortida de les obres de drenatge fins a llocs habilitats
per impedir l’entollament dels camps propers.
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5.11 Mesures per a la prevenció de residus a l’obra
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en
consideració en el projecte, per tal de prevenir la generació excessiva de residus de la
construcció i demolició (RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció.

En general, són d’aplicació les següents consideracions:
Separació en origen del residu
La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i
afavoreixen llur reutilització, reciclatge i valorització.
Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció.
Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels
residus.

Durant la fase de projecte es prendran les següents mesures:
Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de
terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament.
S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables.
Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials
reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests
perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin
unes característiques físico-químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten
en obra sense gairebé generar residus.

Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per
minimitzar residus:
Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de
materials.
Realització de demolició selectiva.
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Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses
alveolars, …)
Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, …) seran
múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls.
Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida.
S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”.
S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament
sense fibres irritants o CFC).
Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de
terres o la reutilització de les mateixes.
S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons
d’encofrat amb segell PEFC o FSC).
S’utilitzaran àrids reciclats (Ex., per a subbases, tot-u, …), PVC reciclat ó
mobiliari urbà de material reciclat...
Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de
materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos
contaminats o recepció de materials amb elements de gran volum o a granel
normalment servits amb envasos.

5.12 Operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. Un esquema
per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD), seria:
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Figura A18. 7. Esquema per a la gestió de residus de construcció i demolició (RCD)

La tipologia del residu considerat esta formada per la segregació entre residus Inerts,
No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt
de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net,
carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques
exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de
Classificació) on es faci un tractament previ des de on el residu pugui ser finalment
tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable,
cap a l’abocament a dipòsit controlat.

En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els
quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una
senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. En l’apèndix núm.
1 d’aquest annex, s’inclou una llista dels pictogrames a emprar per a cada residu.
En la present obra, les principals operacions de reutilització serien les següents:
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Reutilització de terres procedents de l’excavació amb destinació la pròpia obra. Cal
tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que perdi
la consideració de residu.

Quan no és possible la reutilització directe d’un material, el següent objectiu seria
estudiar llur valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els
recursos continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense
utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles.

Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ”, a continuació es
recullen les principals operacions de valorització “in situ”:
Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia
Recuperació o regeneració de dissolvents
Reciclatge o recuperació de substancies orgàniques que utilitzen no
dissolvents
Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques
Regeneració d’àcids i bases
Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió
Comissió 96/350/CE

Quan està descartat la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que
llur eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador
autoritzat o a la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut
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.
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5.13 Pla de gestió de residus
L’objectiu és realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el
període de construcció, per evitar la posterior contaminació de sòls i aigua, i el
deteriorament del paisatge.

5.13.1 Residus especials
S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de
maquinària. La zona de magatzem de productes especials estarà impermeabilitzada,
coberta i ubicada en una cubeta de seguretat per evitar possibles infiltracions al
terreny. Es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els
olis, greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o
taller. Tots els residus seran transportats i tractats per transportistes i gestors
autoritzats.

5.13.2 Residus no especials
Es localitzaran diversos punts d’apilament temporal, degudament senyalitzats,
distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats
periòdicament a la zona d’instal∙lacions generals. Les instal∙lacions generals tindran
localitzats uns “punts nets” de superfície suficient per apilar els diversos materials per
tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro,
matèria orgànica, etc. Existirà un servei de recollida periòdic dels contenidors.

5.13.3 Abocadors d’excedents de terres
L’excedent de terres resultant de no poder utilitzar els sòls marginals s’haurà de
dipositar en:

Abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que
requereixen efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb
necessitat d’aportació de material.
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.
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La traça en estudi passa al costat de camps de conreu classificats com a zona
agrícola. En els camps de conreu abandonats es podria ubicar el material sobrant, tot
seguint la morfologia actual, però a una cota més elevada. Posteriorment caldria
estesar una capa d’1,5 metres de terra vegetal.

5.13.4 Zones de préstec
S’han estudiat diferents àrees que podrien ser zones de préstec i que estan descrites
en el corresponent Annex 10. Moviment de Terres. Tot i així, si la Direcció Facultativa
ho creu oportú, es podran habilitar zones de préstec en les proximitats de la traça de la
nova carretera, prèvia expropiació de la zona afectada.

5.13.5 Aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines
Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines s’abocaran a la xarxa
de clavegueran existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que
presenti garanties d’impermeabilització.

La ubicació del dipòsit, complirà les següents distàncies mínimes:

- Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m.
- Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m.
- A pous: 40 m.
- A arbres: 3 m.
S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat
quan aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa
especialitzada en la neteja de foses.

6

6.1

PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

Introducció i objectius

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) té els següents objectius:
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Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.
Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits pels
indicadors ambientals pre-seleccionats respecte dels previstos, determinant els
paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període
d’aplicació i els llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres i la
d’explotació.
Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i
correctores previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental (E.I.A.) i el projecte.
Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són
superiors als previstos o insuficients les mesures correctores inicialment
proposades.

Recordar, però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la realització
de les mesures preventives i correctores proposades, tasca que correspon a la
Direcció d’Obra del Projecte, sinó el seguiment i control de la eficàcia de les mateixes.
S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament als
condicionaments propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control exhaustiu
de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervenen i/o es veuen
afectats pel projecte de traçat, durant la fase de construcció i en la d’explotació

El PVA es desenvoluparà en tres fases:
- 1ª fase: Constatació de l’estat pre-operacional.
- 2ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció.
- 3ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació.

6.2

Primera fase: constatació de l’estat preoperacional

Com a condició complementària de la Declaració d’Impacte Ambiental, abans de l’inici
de les obres, s’haurà de constituir una comissió mixta de concertació i control entre el
Departament de Medi Ambient i la Direcció General de Carreteres. Aquesta comissió
tècnica vetllarà pel contingut, la periodicitat, l’aplicació i l’època de realització de les
mesures preventives i correctores que assenyala l’Estudi d’Impacte Ambiental i la
Declaració.
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Es farà un control de les àrees d’afecció del projecte, per determinar la situació de
partida abans de la realització del Projecte.
Cas que l’Estudi d’Impacte Ambiental no reflecteixi alguns aspectes importants amb
suficient profunditat, es faran nous estudis que permetin determinar de manera clara la
situació amb la que comparar a l’hora d’avaluar els impactes realment produïts.

6.2.1 Replanteig

Es comprovarà que abans del començament de la fase de construcció, les zones
d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades
mitjançant corda o abalisament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a
la mínima imprescindible. Quedarà constància fotogràfica d’aquesta senyalització
prèvia a l’inici de l’obra.

Aquestes zones són:
límit d’ocupació dels talussos o zones planes de la traça.
parc de maquinària.
casetes d’obra.
vials i accessos a l’obra.
abocadors temporals i definitius.

6.2.2 Sistema hidrològic
El riu Anguera suposa el principal curs d’aigua superficial present en la zona. Les
conques properes a la zona d’estudi desguassen directament al riu Anguera. Els
sistemes de sèquies també suposen un bon sistema de canalització d’aigües.

6.2.3 Edafologia

Es verificarà mitjançant analítica la qualitat agrològica del sòl, per tal de determinar les
característiques naturals del mateix, i així decidir quina profunditat s’ha de decapar
com a terra vegetal per a la restauració mediambiental de l’obra.
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6.2.4 Vegetació i fauna

Es verificaran els inventaris existents sobre la vegetació i la fauna de la zona,
comprovant l’existència d’espècies de màxim valor.

6.2.5 Paisatge

Es realitzaran fotografies des de diferents punts perquè puguin servir de referència en
una posterior comparació amb la situació en la fase d’obres i en la d’explotació.
En la mesura del possible, les fotografies que s’hagin de realitzar durant la fase
d’obres i després d’aquestes, es prendran des del mateixos punts. Aquests punts han
de ser triats en funció de la seva utilitat pel seguiments de les feines i també per
avaluar l’impacte paisatgístic de l’obra i la seva recuperació ambiental.

6.2.6 Patrimoni
En el moment de la redacció d’aquest estudi, ja s’ha fet una prospecció arqueològica
visual de la zona afectada pel traçat.

6.3

Segona fase: control d’impactes en la fase d’obres

En general:
Per a les instal∙lacions auxiliars de l’obra, parc de maquinària, etc., s’ocuparà la
mínima superfície compatible amb l’execució de les obres.
La superfície provisional imprescindible per a l’execució de les obres s’ocuparà només
quan sigui precís i es desocuparà tan aviat com sigui possible, durant la vida de l’obra.
Es comprovarà que els accessos a l’obra es limiten als camins ja existents o
prèviament aprovats per la Direcció d’Obra.

Es tindrà especial atenció en afectar mínimament els elements de major interès per la
fauna; les bosquines properes als recs i al riu Anguera. Així com també, els camps de
conreu abandonats amb vegetació herbàcia, els marges de camps de conreu amb
arbusts i arbres.
Concretament en la fase d’obra es realitzarà el seguiment de les afeccions següents:
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6.3.1 Sistema hidrològic

Es controlaran periòdicament els possibles abocaments que puguin afectar a les
aigües subterrànies i superficials, especialment, el riu Anguera, com a conseqüència
de les obres de fàbrica, drenatges i instal∙lació i funcionament de l’àrea d’instal∙lacions,
parc de maquinària, etc. Aquest control s’estendrà a tots els possibles abocaments
accidentals. Cas que aquests es produeixin, es controlaran i constataran les tasques
de neteja i restauració.

Pel que fa a les aigües extretes de les zones estanques per a la construcció de
fonaments, s'hauran de retornar al curs del riu, previ pas per una bassa de decantació
per tal de reduir-ne les partícules en suspensió i que s'adeqüin als nivells de turbidesa
estipulats.

També es controlaran periòdicament les aigües procedents dels tancs de depuració
primària instal∙lats a la zona de vestuaris i altres basses de tractament d’aigua a la
zona del parc de maquinària, etc.

6.3.2 Soroll
Es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores del
plec de condicions sobre proteccions contra el soroll en la fase de construcció, en
especial:
Limitació de la jornada laboral a l’horari diürn.
Limitació de les voladures en les àrees d’interès durant el període reproductor de
les aus nidificants (primavera).
Manteniment de la maquinària en bon estat.
Disposició de pantalles de sorra o vegetals entre les voladures i els punts
receptors.

6.3.3 Aire

Emissions de pols:
Els paràmetres quantificadors de les emissions de pols es mesuren en unitats de
massa per temps i unitat de superfície per a les partícules sedimentables i en unitats
de massa per unitat de volum en cas de partícules totals /sedimentables i en
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suspensió.També s’ha de controlar la direcció dels contaminants i la seva concentració
i permanència en l’atmosfera.

La quantificació de les partícules totals es realitzarà amb mesuradors direccionals, que
mesuren la quantitat de pols en l’atmosfera i la direcció predominant del vent pel que
es desplaça. Per a l’amidament de les partícules sedimentables s’utilitzaran
mesuradors estàtics, similars als pluviòmetres.

La freqüència dels amidaments serà setmanal, en les hores en què les emissions de
contaminants siguin màximes. Es realitzarà una mitja abans del començament de
l’activitat normal de l’obra per utilitzar amb posterioritat el resultat de l’anàlisi com a
paràmetre de referència i poder mesurar la contaminació de fons.
La situació dels punts de mesura es determinarà durant l’obra, un cop el contractista
decideixi la ubicació definitiva de les instal∙lacions d’obra i accessos. Cas que el
resultat de les anàlisis indiqui nivells de contaminació inadmissibles s’investigarà
l’origen i es comunicarà a la Direcció d’Obra, que decidirà les mesures oportunes.
Contaminants diversos:
Les estimacions d’emissió de contaminants de vehicles i la maquinària d’obra no fan
necessari realitzar analítiques determinades. En tot cas, però, s’hauran de realitzar
visites periòdiques a totes les zones de l’obra on es localitzin les fonts emissores, tant
de contaminants com de pols i observar el compliment de les mesures correctores:

Rec de totes les superfícies productores de pols i partícules en general (accessos,
abocadors, etc.) i de la vegetació annexa.
Velocitat reduïda de camions i maquinària per les pistes.
Control de càrrega i descàrrega del material.
Control del bon estat de funcionament de la maquinària, etc.

6.3.4 Geologia
Es comprovarà que les zones d’abocadors no presenten afeccions no considerades en
el present treball.
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6.3.5 Sòls

Es comprovarà visualment que es minimitza la superfície ocupada i alterada pels
moviments de terres i maquinària i que s’utilitzen les rutes i els accessos d’obra fixats
al començament de les obres.
Es realitzarà inspeccions sistemàtiques durant el període de desbrossada i d’extracció
de terra vegetal, per tal d’assegurar-se que el material excavat, i la seva manipulació i
emmagatzematge a l’acopi és la correcta, segons el descrit a les mesures correctores
de l’estudi d’impacte ambiental.

Es comprovarà la reutilització de la terra vegetal retirada en tasques de revegetació de
l’obra.

Es realitzarà una analítica agronòmica completa de la terra aplegada per tal
d’assegurar que és acceptable des del punt de vista agrològic, i per decidir si cal o no
una aportació addicional de nutrients (adobs, fertilitzants). Així mateix quedarà
constància escrita d’aquestes característiques.

Es controlarà el temps de permanència de les terres aplegades, per tal de decidir la
necessitat o no de l’adob de cobertura esmentat a les mesures correctores.

6.3.6 Talussos
Es comprovarà l’estesa de terra vegetal sobre tots els talussos, fent-se això sense
compactar-la pel pas de la maquinària o pel transport.
Per tal d’evitar l’erosió dels talussos es comprovarà la realització de l’hidrosembra i la
plantació, així com la resta de les mesures correctores aconsellades en el
corresponent apartat.

6.3.7 Vegetació
Es controlarà l’eliminació de la vegetació al llarg de tot el traçat.
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Es comprovarà la realització de les mesures d’hidrosembra i plantació en talussos a
mesura que les obres van avançant, així com en les superfícies més planeres.

Es verificarà la plantació dels arbusts a les zones recomanades, tenint cura de plantar
les espècies recomanades en cada cas, especialment allà on es realitzin reposicions
de camins i als voltants de totes les obres de drenatge transversals.

6.3.8 Risc d’incendis
A les obres, es prohibiran les fogueres no controlades, la poda incontrolada d’arbusts o
arbres per a llenya i qualsevol pràctica que produeixi danys a la vegetació i que
produeixi un potencial risc d’incendis.
Es verificarà la retirada del total de les restes de tala produïts a l’obra de les zones
limítrofes amb la mateixa.
S’assegurarà el coneixement de la normativa aplicable sobre prevenció d’incendis
forestals (Decret 64/1995 de 7 de març) per part dels operaris i de tothom que participi
en l’obres. Si es considera necessari es poden realitzar petits cursos de formació
sobre el tema i sobre les accions a prendre en cas d’incendi (Pla d’Emergència), amb
l’objecte de conscienciar a tot el personal de l’obra de l’alt risc d’incendi a la zona.
Es comprovarà què hi ha elaborat i què s’aplica un pla de treball, en quant a risc
d’incendis, amb les directrius generals de la Direcció General del Medi Natural.
Es verificarà la presència de les senyalitzacions adequades de risc d’incendi
esmentades a les mesures preventives, així com el compliment del resta de les
mesures correctores esmentades.

6.3.9 Fauna
Es farà un seguiment del comportament de l’avifauna i altres espècies faunístiques per
causa del soroll, alteracions del sòl, etc. i altres efectes derivats del moviment de
maquinària i accions de construcció de la carretera. Es controlaran els possibles
allunyaments i efectes induïts sobre les espècies animals. Aquest control es realitzarà
en coordinació amb el Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat de
Catalunya.
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S’estudiarà l’efecte barrera de la carretera en tot el seu traçat. S’estudiaran els
principals passos de fauna, i els llocs de pas més freqüentats.

Verificar la revegetació dels marges de la carretera amb les espècies recomanades.
Es controlarà la no afectació dels elements paisatgístics d’interès per a la fauna
(relleus pronunciats, bosquines, els marges de camins, etc.).

6.3.10 Paisatge
Es verificarà l’impacte cromàtic, textural, lineal, morfològic i d’escala, previst com a
conseqüència del traçat i de la intrusió visual que suposen sobre els possibles
observadors els desmunts i terraplens.
Els indicadors d’impacte seran la pròpia constatació visual sobre el terreny i durant les
obres mitjançant l’ús de fotografies reals de l’actuació que seran comparades amb les
preoperacionals i la intrusió visual prevista.
Des de l’inici de les obres i fins la seva finallització, es procedirà al seguiment i
comprovació de l’adient emplaçament i condicions dels abocadors, apilaments i
instal∙lacions d’obra i maquinària.

6.3.11 Residus i abocadors

Es comprovarà que hi ha els contenidors adients per a cada tipus de residu i que es
troben als llocs adequats, així com que aquests llocs estan correctament condicionats
amb la fi d’evitar risc d’abocaments dels residus emmagatzemats.

Es verificarà periòdicament el contingut dels diferents contenidors i que són
transportats regularment i tractats per qui estigui autoritzat.
Es comprovarà l’existència d’un pla d’accions a realitzar en cas de què hi hagi un
abocament accidental del contingut dels contenidors.
Es verificarà que els abocaments de residus de l’obra es facin en els abocadors
adequats. En cas que s’hagin de dissenyar nous abocadors, comprovar que la
integració amb el paisatge és la millor possible.
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6.3.12 Proteccions sobre el patrimoni
Es comprovarà que es fa un seguiment arqueològic de l’obra furant la fase de
moviment de terres. Aquest seguiment haurà de ser constatat en un informe.

6.3.13 Retirada d’obra
Es tindrà especial cura amb la retirada d’infraestructures auxiliars, foses sèptiques,
basses i altres instal∙lacions que s’hagin executat.
Es comprovarà amb documentació fotogràfica que aquesta retirada s’ha realitzat de la
forma més respectuosa possible amb la situació de l’entorn abans de l’obra. Es
compararà la situació abans, durant i després d’obra, amb la documentació fotogràfica.

Es verificarà la realització de totes les mesures previstes per restablir els terrenys
d’ocupació temporal a una condició el més semblant possible a la d’abans de l’obra.

6.4

Tercera fase: control d’impactes en fase d’explotació

6.4.1 Sistema hidrològic
Es realitzaran informes trimestrals dels processos d’escorrentia en els abocadors de
terres, de la funcionalitat de les obres de drenatge, del manteniment i eficiència de les
rases filtrants i dels possibles efectes barrera-repressament al llarg de tot el traçat.

6.4.2 Talussos

Es realitzarà un seguiment de la revegetació feta als talussos, seguint les mateixes
pautes indicades al punt següent (vegetació i risc d’incendis).

6.4.3 Vegetació i risc d’incendis
Es realitzarà un seguiment “in situ” de l’evolució de les plantacions i hidrosembres,
després de les operacions d’hidrosembra i plantacions, a partir del qual el seguiment
tindrà una periodicitat estacional en tot el període de garantia. Es comprovarà:
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- Plantacions. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament dels arbres i arbusts
plantats, i es comprovarà la reposició d’aquelles plantes que no hagin assolit el
resultat previst.

- Sembra i hidrosembra. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament zonal i del
creixement de les espècies utilitzades. Es caracteritzaran les àrees en què
s’observin

deficiències,

proposant-se

l’execució

de

les

operacions

complementàries que es considerin oportunes.
Posteriorment es realitzarà un seguiment de l’evolució de les comunitats vegetals. Als
informes s’haurà d’assenyalar l’evolució observada en l’abundància i distribució de les
espècies, així com la influència produïda pel funcionament de la via sobre les
mateixes. També s’estudiarà

el desenvolupament i colonització de les espècies

autòctones.

Es comprovarà les feines de manteniment de les mesures correctores previstes (regs,
hidrants, zones de protecció i seguretat), per part del contractista i el compliment de la
normativa de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres
(Decret 130/1998 de 12 de maig).

6.4.4 Fauna

Es farà un seguiment de les modificacions en el comportament de les espècies de
l’entorn del traçat (nidificació, temporada de reproducció, comportaments, etc). Es
controlaran també els possibles allunyaments, atropellaments i efectes induïts sobre
les espècies animals.

6.4.5 Paisatge
Verificació de l’impacte paisatgístic un cop efectuada la revegetació. Els indicadors
seran la pròpia constatació visual sobre el terreny, mitjançant l’ús de fotografies a
realitzar un cop concloses les tasques de restauració i durant el temps de garantia.

6.4.6 Seguiment del programa d’obra
L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels
treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’obres, analitzant
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la seva repercussió sobre la Planificació General i proposant solucions coordinades
amb la resta de treballs al llarg del traçat.
Mensualment, o sempre que sigui necessari, s’informarà a la Direcció d’Obra sobre les
conclusions d’aquest seguiment.

Es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment
l’estat i el grau de compliment i aplicació de les mateixes. En cas d’ineficàcia de les
actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves
mesures correctores.

6.4.7 Informes a emetre

De totes les actuacions derivades del Control i Vigilància, es reflectiran o extractaran
els resultats als impresos corresponents.
Sistemàtics
Els informes sistemàtics seran de periodicitat mensual, havent de recollir tots els
incidents succeïts en aquest període sobre accidents, visites, descripció de les
mesures correctores realment executades, modificacions, resultats del control i
qualsevol altre assumpte que, amb caràcter sistemàtic, proposi la Direcció d’Obra.
Aquests informes inclouran fitxes de seguiment amb les següents característiques:

a) Medi afectat.
b) Impactes provocats.
c) Mesures correctores.
d) Efectivitat qualitativa de la correcció.
Ocasionals
Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció Provisional de les Obres, s’emetrà un
informe sobre les actuacions realment executades relatives als següents aspectes:

e) Protecció del sistema hidrològic.
f) Protecció d’ecosistemes.
g) Protecció de la fauna.
h) Protecció del patrimoni arqueològic.
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i) Defensa contra l’erosió, recuperació ambiental i integració paisatgística.
Semestralment durant el temps de garantia de l’obra, s’emetran informes relatius al
funcionament i idoneïtat de les mesures correctores aplicades a l’obra, referents a:

j) Recuperació ambiental o integració paisatgística dels talussos i zones afectades
per les obres.
k) Recuperació ambiental o integració paisatgística dels abocadors temporals i
permanents.
l) Prevenció i minimització de l’erosió dels talussos.
m) Permeabilitat territorial per el pas de la fauna.
n) Acondicionament dels passos de fauna.
o) Altres que puguin resultar d’interès durant la fase d’explotació de la carretera.
Especials
S’emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o fets excepcionals
que impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la fase de
construcció com en la de funcionament. Es realitzarà un llibre d’assistències,
suggeriments i incidències mediambientals

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de
seguiment ambiental a l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra. En el
mateix, s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de
l’obra quant a l’aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran
acompanyades d’un petit esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions
precises de la zona implicada de l’obra. Les incidències ambientals s’hauran de
reflectir en el llibre d’obra i en els informes tècnics mensuals, els quals s’adreçaran
puntualment al Departament de Medi Ambient.
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INTRODUCCIÓ

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en
el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat,
desenvolupat amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la
relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament.
En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi
assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs
a realitzar.

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents:
 Control del material
 Control geomètric
 Control d’execució

2

UNITATS MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL DE QUALITAT

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són
tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica.
Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són:
 Ferms
 Àrids
 Regs
 Estructures

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la
millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat
això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra.
S’ha utilitzat el programa TCQ per a realitzar el pressupost de control de qualitat.
2
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Les partides de les esctuctures al no estar definides al detall s’ha considerat que el seu
import del control de qualitat serà un 1,5% del Pressupost d’Execució Material que
se’ls hi ha adjudicat basant-se en altres projectes de referència.

3

IMPORT DEL CONTROL DE QUALITAT

El pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) de les Obres de fàbrica
és el següent:

PCQ calaix pas inferior
PCQ pas superior
PCQ viaducte 1
PCQ viaducte 2

Import PEM
Import PCQ
66.000,0 €
990,0 €
288.000,0 €
4.320,0 €
1.074.600,0 €
16.119,0 €
1.432.800,0 €
21.492,0 €
42.921,0 €

total

El pressupost del Pla de Control de Qualitat obtingut amb el TCQ (sense IVA ni
benefici industrial) de la resta d’unitats d’obra ha estat el següent:

PCQ unitats d'obra

87.270,0 €

El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la
quantitat de 130.191,0 € (CENT TRENTA MIL CENT NORANTA UN EUROS), el que
suposa un 2,08% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA ni
benefici industrial) de l’obra.
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APÈNDIX 1. PRESSUPOST

5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/01/2011

1

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 1

J0113101

u

Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions
SO4 d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-131-58.

Rend.: 1,000

10,81 €

P- 2

J0113102

u

Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-234-71.

Rend.: 1,000

6,15 €

P- 3

J0114103

u

Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions
CL d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons,
segons la norma UNE-7-178-60.

Rend.: 1,000

11,36 €

P- 4

J0116105

u

Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i
greixos solubles en èter d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.

Rend.: 1,000

36,64 €

P- 5

J0304L03

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN-933-1 1998.

Rend.: 1,000

19,72 €

P- 6

J031830J

u

Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i
contingut d'aigua d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.

Rend.: 1,000

22,78 €

P- 7

J031E30E

u

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.

Rend.: 1,000

16,02 €

P- 8

J031H30H

u

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-115-89 experimental.

Rend.: 1,000

63,68 €

P- 9

J0323202

u

Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra
de grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-7-134-58.

Rend.: 1,000

24,92 €

P- 10

J032B20B

u

Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de
grava per a elaborar formigons, segons la norma
UNE-146-507.

Rend.: 1,000

47,32 €

P- 11

J039010S

u

Control de temperatures en l'execució de paviments de
mescles bituminoses en calent.

Rend.: 1,000

2,01 €

P- 12

J0391101

u

Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT-175-88.

Rend.: 1,000

14,63 €

P- 13

J039210H

u

Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf
d'un paviment, segons la norma NLT-322-87.

Rend.: 1,000

44,85 €

UA

DESCRIPCIÓ

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/01/2011

2

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 14

J03D210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-164-90.

Rend.: 1,000

26,78 €

P- 15

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UN-103-101 o NLT-104

Rend.: 1,000

28,79 €

P- 16

J03D2402

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú,
segons la norma UNE 103-101 o NLT-104.

Rend.: 1,000

23,79 €

P- 17

J03D310G

u

Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90.

Rend.: 1,000

22,21 €

P- 18

J03D410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació
de la densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons
les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.

Rend.: 1,000

76,00 €

P- 19

J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.

Rend.: 1,000

46,49 €

P- 20

J03D520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90.

Rend.: 1,000

48,53 €

P- 21

J03D6206

u

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-109 o NLT-113.

Rend.: 1,000

25,39 €

P- 22

J03D630D

u

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió)
d'una
mescla
bituminosa
compactada, segons la norma NLT-164-86.

Rend.: 1,000

135,54 €

P- 23

J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.

Rend.: 1,000

44,24 €

P- 24

J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.

Rend.: 1,000

59,85 €

P- 25

J03D9209

u

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-502.

Rend.: 1,000

86,33 €

P- 26

J03DK20H

u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode
del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-103-204.

Rend.: 1,000

24,41 €

P- 27

J03DP10M

u

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT-103.

Rend.: 1,000

11,99 €

UA

DESCRIPCIÓ

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/01/2011

3

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 28

J03DR10P

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.

Rend.: 1,000

14,15 €

P- 29

J03DS10R

u

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre
d'un sòl, segons la norma DIN-18134.

Rend.: 1,000

84,33 €

P- 30

J0553102

u

Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-124.

Rend.: 1,000

47,58 €

P- 31

J0554103

u

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment,
anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-125.

Rend.: 1,000

36,87 €

P- 32

J0559108

u

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-122.

Rend.: 1,000

59,58 €

P- 33

J0559138

u

Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra
de material bituminós, segons la norma NLT-182.

Rend.: 1,000

75,90 €

P- 34

J055F30F

u

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194.

Rend.: 1,000

22,58 €

P- 35

J060120G

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams
d'una mostra de formigó fresc, segons la norma
UNE-83-313-90.

Rend.: 1,000

9,91 €

P- 36

J0607608

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84
i UNE-83-313-90.

Rend.: 1,000

87,69 €

P- 37

J0607708

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84
i UNE-83-313-90.

Rend.: 1,000

122,49 €

P- 38

J0B11PON

u

Determinació de les característiques geomètriques d'un
perfil o planxa d'acer. segons la norma NBE-EA-95.

Rend.: 1,000

11,05 €

P- 39

J0B16601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a
la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer
laminat, segons la norma UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92
erratum.

Rend.: 1,000

22,10 €

UA

DESCRIPCIÓ

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/01/2011

4

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 40

J0B21103

u

Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer, per a armar formgons, segons la norma
UNE-36-068.

Rend.: 1,000

31,48 €

P- 41

J0B25101

u

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent
del 0,2%, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.

Rend.: 1,000

48,29 €

P- 42

J0B28103

u

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer, per a armar formigons, segons la norma
UNE-36-068.

Rend.: 1,000

24,43 €

P- 43

J0B2XX02

u

Determinació de la massa de recobriment galvanitzat,
segons la UNE-37-501.

Rend.: 1,000

4,06 €

P- 44

J0B2XX04

u

Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma
UNE-135-350.

Rend.: 1,000

24,75 €

P- 45

J0B2XX05

u

Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de
lluminància.

Rend.: 1,000

19,47 €

P- 46

J0B2XX07

u

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant
l'aplicació d'una força parallela al terreny sobre un suport
clavat (OC 321/95).

Rend.: 1,000

24,75 €

P- 47

J0B2XX16

u

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per
mètodes no destructius, segons UNE-37-501.

Rend.: 1,000

26,33 €

P- 48

J0B2XX20

u

Determinació de la dossificació de pintura i microesferes
sobre mostra líquida, segons la norma UNE-135-274.

Rend.: 1,000

32,54 €

P- 49

J0B2XX21

u

Determinació de la dossificació de piintura i microesferes
sobre la pellícula aplicada en xapes metàlliques, segons la
norma UNE-135-274.

Rend.: 1,000

25,96 €

P- 50

J0B2XX22

u

Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial
en servei, segons la norma UNE-135-270.

Rend.: 1,000

7,43 €

P- 51

J9V1310L

u

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de
sorra d'un paviment, segons la norma NLT-355-87.

Rend.: 1,000

18,02 €

P- 52

J9V17100

u

Determinació del coeficient de lliscament transversal
mitjançant l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma
NLT-336-92.

Rend.: 1,000

228,00 €

UA

DESCRIPCIÓ

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 27/01/2011

5

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 53

J9V1M30S

u

Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre
d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300
mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions,
segons la norma NLT-338.

Rend.: 1,000

174,16 €

P- 54

J9V1U001

u

Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb
un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma
NLT-330.

Rend.: 1,000

395,20 €

UA

DESCRIPCIÓ

AMIDAMENTS

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

Data: 23/01/11

AMIDAMENTS
01
01
01
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2
NUM. CODI
1

J03D2202

J03D4204

UA

DESCRIPCIÓ

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-104

u

J03D7207

u

J03D8208

u

J03D9209

u

J03DK20H

u

NUM. CODI
1

J03DR10P

01
01
01
02

32,000

PRESSUPOST PCQ
MOVIMENT DE TERRES
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÉ
CONTROL D'EXECUCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE

01
01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2
NUM. CODI

32,000

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2

78,000

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.
AMIDAMENT DIRECTE

6

32,000

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
AMIDAMENT DIRECTE

5

32,000

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
AMIDAMENT DIRECTE

4

32,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
AMIDAMENT DIRECTE

3

1

PRESSUPOST PCQ
MOVIMENT DE TERRES
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÉ
CONTROL DE MATERIALS

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

UA

742,000

PRESSUPOST PCQ
MOVIMENT DE TERRES
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD
CONTROL DE MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

Data: 23/01/11

AMIDAMENTS
1

J03D2202

u

J03D4204

u

J03D7207

u

J03D8208

u

J03D9209

u

J03DK20H

u

NUM. CODI
1

J03DP10M

01
01
02
02

J03DR10P

UA

DESCRIPCIÓ

u

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.

u

J03DS10R

u

2.415,000

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2

6,000

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma
ASTM-D-3017-e1.
AMIDAMENT DIRECTE

3

10,000

PRESSUPOST PCQ
MOVIMENT DE TERRES
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD
CONTROL D'EXECUCIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

10,000

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2

25,000

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-502.
AMIDAMENT DIRECTE

6

10,000

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
AMIDAMENT DIRECTE

4

10,000

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o
NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
AMIDAMENT DIRECTE

3

2

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-104
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

01
02
07
01

10,000

PRESSUPOST PCQ
MESCLES BITUMINOSES
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
CONTROL DE MATERIALS

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

Data: 23/01/11

AMIDAMENTS
NUM. CODI
1

J03D2402

UA

DESCRIPCIÓ

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o NLT-104.
AMIDAMENT DIRECTE

2

J03D6206

u

J03D210F

u

J03D310G

u

J03D410A

u

J03D630D

u

J0553102

u

J0554103

u

J0559108

u

J0559138

u

J055F30F

u

3,000

3,000

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2

3,000

Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-182.
AMIDAMENT DIRECTE

11

3,000

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.
AMIDAMENT DIRECTE

10

5,000

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-125.
AMIDAMENT DIRECTE

9

11,000

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.
AMIDAMENT DIRECTE

8

11,000

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa
compactada, segons la norma NLT-164-86.
AMIDAMENT DIRECTE

7

11,000

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.
AMIDAMENT DIRECTE

6

10,000

Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90.
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT-164-90.
AMIDAMENT DIRECTE

4

3

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o NLT-113.
AMIDAMENT DIRECTE

3

Pàg.:

01
02
07
02

14,000

PRESSUPOST PCQ
MESCLES BITUMINOSES
PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT
CONTROL D'EXECUCIÓ

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

Data: 23/01/11

AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

J03D520K

J0391101

DESCRIPCIÓ

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90.

u

J039210H

u

J039010S

u

J9V1310L

u

J9V17100

u

J9V1M30S

u

J9V1U001

u

NUM. CODI
1

J0B2XX20

01
03
13
02

J0B2XX21

20,000

PRESSUPOST PCQ
PINTURES
PINTURES EN MARQUES VIALS
CONTROL D'EXECUCIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

u

Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma UNE-135-274.
AMIDAMENT DIRECTE

2

50,000

Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma
NLT-330.
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL2

4,000

Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma NLT-338.
AMIDAMENT DIRECTE

8

10,000

Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma
NLT-336-92.
AMIDAMENT DIRECTE

7

86,000

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma NLT-355-87.
AMIDAMENT DIRECTE

6

10,000

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.
AMIDAMENT DIRECTE

5

14,000

Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma NLT-322-87.
AMIDAMENT DIRECTE

4

62,000

Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.
AMIDAMENT DIRECTE

3

4

UA

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

u

10,000

Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pellícula aplicada en xapes metàlliques, segons la
norma UNE-135-274.

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

AMIDAMENTS

Data: 23/01/11
AMIDAMENT DIRECTE

3

J0B2XX22

u

Pàg.:

5

15,000

Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma UNE-135-270.
AMIDAMENT DIRECTE

10,000

Euro
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1

NÚMERO

CODI

UA
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P- 1

J0113101

u

Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una mostra d'aigua per a
pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-131-58.
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

10,81 €

P- 2

J0113102

u

Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per a pastar morters i
formigons, segons la norma UNE-7-234-71.
(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

6,15 €

P- 3

J0114103

u

Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una mostra d'aigua per a pastar
morters i formigons, segons la norma UNE-7-178-60.
(ONZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

11,36 €

P- 4

J0116105

u

Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles en èter d'una mostra
d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-235-71.
(TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

36,64 €

P- 5

J0304L03

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN-933-1
1998.
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

19,72 €

P- 6

J031830J

u

Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-83-133-90.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

22,78 €

P- 7

J031E30E

u

Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2 1999.
(SETZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

16,02 €

P- 8

J031H30H

u

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons,
segons la norma UNE-83-115-89 experimental.
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

63,68 €

P- 9

J0323202

u

Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-7-134-58.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

24,92 €

P- 10

J032B20B

u

Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a elaborar formigons,
segons la norma UNE-146-507.
(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

47,32 €

P- 11

J039010S

u

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent.
(DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

2,01 €

P- 12

J0391101

u

Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma NLT-175-88.
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

14,63 €

P- 13

J039210H

u

Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment, segons la norma
NLT-322-87.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

44,85 €

P- 14

J03D210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-164-90.
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

26,78 €

P- 15

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UN-103-101 o NLT-104
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

28,79 €

P- 16

J03D2402

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma UNE 103-101 o
NLT-104.
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

23,79 €

P- 17

J03D310G

u

Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-165-90.
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

22,21 €
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P- 18

J03D410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, estabillitat i fluència
(assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90.
(SETANTA-SIS EUROS)

76,00 €

P- 19

J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

46,49 €

P- 20

J03D520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-168-90.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

48,53 €

P- 21

J03D6206

u

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-109 o
NLT-113.
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

25,39 €

P- 22

J03D630D

u

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla
bituminosa compactada, segons la norma NLT-164-86.
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

135,54 €

P- 23

J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

44,24 €

P- 24

J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-500 o NLT-107.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

59,85 €

P- 25

J03D9209

u

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del Pròctor normal (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-502.
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

86,33 €

P- 26

J03DK20H

u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat sòdic d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-204.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

24,41 €

P- 27

J03DP10M

u

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.
(ONZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

11,99 €

P- 28

J03DR10P

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radiactius d'un sòl, segons
la norma ASTM-D-3017-e1.
(CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

14,15 €

P- 29

J03DS10R

u

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN-18134.
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

84,33 €

P- 30

J0553102

u

Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-124.
(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

47,58 €

P- 31

J0554103

u

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125.
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

36,87 €

P- 32

J0559108

u

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-122.
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

59,58 €

P- 33

J0559138

u

Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-182.
(SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

75,90 €

P- 34

J055F30F

u

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT-194.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

22,58 €
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P- 35

J060120G

u

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-83-313-90.
(NOU EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

9,91 €

P- 36

J0607608

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
(VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

87,69 €

P- 37

J0607708

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R, UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

122,49 €

P- 38

J0B11PON

u

Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer. segons la norma
NBE-EA-95.
(ONZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

11,05 €

P- 39

J0B16601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum.
(VINT-I-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

22,10 €

P- 40

J0B21103

u

Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per a armar formgons,
segons la norma UNE-36-068.
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

31,48 €

P- 41

J0B25101

u

Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i
UNE-7-474-92.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

48,29 €

P- 42

J0B28103

u

Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar formigons, segons la
norma UNE-36-068.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

24,43 €

P- 43

J0B2XX02

u

Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la UNE-37-501.
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

P- 44

J0B2XX04

u

Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

24,75 €

P- 45

J0B2XX05

u

Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

19,47 €

P- 46

J0B2XX07

u

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força parallela al
terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

24,75 €

P- 47

J0B2XX16

u

Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons
UNE-37-501.
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

26,33 €

P- 48

J0B2XX20

u

Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra líquida, segons la norma
UNE-135-274.
(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

32,54 €

P- 49

J0B2XX21

u

Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pellícula aplicada en xapes
metàlliques, segons la norma UNE-135-274.
(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

25,96 €

P- 50

J0B2XX22

u

Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-135-270.
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

7,43 €
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P- 51

J9V1310L

u

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma
NLT-355-87.
(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

18,02 €

P- 52

J9V17100

u

Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim, d'un paviment,
segons la norma NLT-336-92.
(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS)

228,00 €

P- 53

J9V1M30S

u

Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb càrrega de 65 kN i
plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma
NLT-338.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

174,16 €

P- 54

J9V1U001

u

Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1 determinació per Hm,
segons la norma NLT-330.
(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)

395,20 €

Barcelona, Febrer 2011

Carla Saez Cereijo
Enginyera de Camins, Canals i Ports

PREU
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NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

P- 5

P- 6

P- 7

P- 8

P- 9

P- 10

P- 11

P- 12

P- 13

CODI
J0113101

J0113102

J0114103

J0116105

J0304L03

J031830J

J031E30E

J031H30H

J0323202

J032B20B

J039010S

J0391101

J039210H

UA
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Data: 28/01/2011

DESCRIPCIÓ
Determinació del contingut total de sulfats, expressat en ions SO4 d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-131-58.
Sense descomposició
Determinació de l'acidesa, expressada pel seu PH, d'una mostra d'aigua per
a pastar morters i formigons, segons la norma UNE-7-234-71.
Sense descomposició
Determinació del contingut total de clorurs, expressat en ions CL d'una
mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la norma
UNE-7-178-60.
Sense descomposició
Determinació del contingut de substàncies orgàniques, olis i greixos solubles
en èter d'una mostra d'aigua per a pastar morters i formigons, segons la
norma UNE-7-235-71.
Sense descomposició
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la
norma UNE-EN-933-1 1998.
Sense descomposició
Determinació de la densitat, porositat, coeficient d'absorció i contingut d'aigua
d'una mostra de sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma
UNE-83-133-90.
Sense descomposició
Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una mostra de
sorra per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN-1367-2
1999.
Sense descomposició
Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar
morters i formigons, segons la norma UNE-83-115-89 experimental.
Sense descomposició
Determinació del contingut de partícules toves d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-7-134-58.
Sense descomposició
Determinació de la reactivitat granulat-àlcali d'una mostra de grava per a
elaborar formigons, segons la norma UNE-146-507.
Sense descomposició
Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses
en calent.
Sense descomposició
Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment, segons la norma
NLT-175-88.
Sense descomposició
Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un paviment,
segons la norma NLT-322-87.
Sense descomposició

Pàg.:

1

PREU
10,81 €

10,81 €
6,15 €
6,15 €
11,36 €

11,36 €
36,64 €

36,64 €
19,72 €
19,72 €
22,78 €

22,78 €
16,02 €

16,02 €
63,68 €
63,68 €
24,92 €
24,92 €
47,32 €
47,32 €
2,01 €
2,01 €
14,63 €
14,63 €
44,85 €
44,85 €
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NÚMERO
P- 14

P- 15

P- 16

P- 17

P- 18

P- 19

P- 20

P- 21

P- 22

P- 23

P- 24

P- 25

P- 26

P- 27

CODI
J03D210F

J03D2202

J03D2402

J03D310G

J03D410A

J03D4204

J03D520K

J03D6206

J03D630D

J03D7207

J03D8208

J03D9209

J03DK20H

J03DP10M

UA
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Data: 28/01/2011

DESCRIPCIÓ
Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa,
segons la norma NLT-164-90.
Sense descomposició
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma
UN-103-101 o NLT-104
Sense descomposició
Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú, segons la norma
UNE 103-101 o NLT-104.
Sense descomposició
Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-165-90.
Sense descomposició
Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat,
estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa
(inclòs càlcul de buits), segons les normes NLT-159-86 i NLT-168-90.
Sense descomposició
Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i UNE-103-104 o NLT-16.
Sense descomposició
Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa, segons la norma NLT-168-90.
Sense descomposició
Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-109 o NLT-113.
Sense descomposició
Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons la
norma NLT-164-86.
Sense descomposició
Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
Sense descomposició
Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-500 o NLT-107.
Sense descomposició
Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la metodologia del
Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-502.
Sense descomposició
Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat
sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-204.
Sense descomposició
Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT-103.
Sense descomposició

Pàg.:

2

PREU
26,78 €
26,78 €
28,79 €
28,79 €
23,79 €
23,79 €
22,21 €
22,21 €
76,00 €

76,00 €
46,49 €
46,49 €
48,53 €
48,53 €
25,39 €
25,39 €
135,54 €

135,54 €
44,24 €
44,24 €
59,85 €
59,85 €
86,33 €

86,33 €
24,41 €
24,41 €
11,99 €
11,99 €

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

P- 32

P- 33

P- 34

P- 35

P- 36

P- 37

P- 38

P- 39

P- 40

CODI
J03DR10P

J03DS10R

J0553102

J0554103

J0559108

J0559138

J055F30F

J060120G

J0607608

J0607708

J0B11PON

J0B16601

J0B21103

UA
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Data: 28/01/2011

DESCRIPCIÓ
Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1.
Sense descomposició
Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons
la norma DIN-18134.
Sense descomposició
Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-124.
Sense descomposició
Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125.
Sense descomposició
Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la
norma NLT-122.
Sense descomposició
Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-182.
Sense descomposició
Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma NLT-194.
Sense descomposició
Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de
formigó fresc, segons la norma UNE-83-313-90.
Sense descomposició
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R,
UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
Sense descomposició
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-83-300-84, UNE-83-301-91 1R,
UNE-83-304-84 i UNE-83-313-90.
Sense descomposició
Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer.
segons la norma NBE-EA-95.
Sense descomposició
Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-7-474-92 i UNE-7-474-92 erratum.
Sense descomposició
Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer, per
a armar formgons, segons la norma UNE-36-068.
Sense descomposició

Pàg.:

3

PREU
14,15 €
14,15 €
84,33 €
84,33 €
47,58 €
47,58 €
36,87 €
36,87 €
59,58 €
59,58 €
75,90 €
75,90 €
22,58 €
22,58 €
9,91 €
9,91 €
87,69 €

87,69 €
122,49 €

122,49 €
11,05 €
11,05 €
22,10 €

22,10 €
31,48 €
31,48 €

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 41

P- 42

P- 43

P- 44

P- 45

P- 46

P- 47

P- 48

P- 49

P- 50

P- 51

P- 52

P- 53

P- 54

CODI
J0B25101

J0B28103

J0B2XX02

J0B2XX04

J0B2XX05

J0B2XX07

J0B2XX16

J0B2XX20

J0B2XX21

J0B2XX22

J9V1310L

J9V17100

J9V1M30S

J9V1U001

UA
u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Data: 28/01/2011

DESCRIPCIÓ
Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0,2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer, per a
armar formigons, segons la norma UN-7-474-92 i UNE-7-474-92.
Sense descomposició
Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer, per a armar
formigons, segons la norma UNE-36-068.
Sense descomposició

Pàg.:

4

PREU
48,29 €

48,29 €
24,43 €
24,43 €
4,06 €

Determinació de la massa de recobriment galvanitzat, segons la
UNE-37-501.
Sense descomposició

4,06 €

Assaig de retroreflexió d'una superfície, segons la norma UNE-135-350.
Sense descomposició

24,75 €

Determinació de color (coordenades cromàtiques) i factor de lluminància.
Sense descomposició

19,47 €

Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una
força parallela al terreny sobre un suport clavat (OC 321/95).
Sense descomposició
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius,
segons UNE-37-501.
Sense descomposició
Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre mostra
líquida, segons la norma UNE-135-274.
Sense descomposició
Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la pellícula
aplicada en xapes metàlliques, segons la norma UNE-135-274.
Sense descomposició
Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en servei,
segons la norma UNE-135-270.
Sense descomposició
Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma NLT-355-87.
Sense descomposició
Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant l'equip scrim,
d'un paviment, segons la norma NLT-336-92.
Sense descomposició
Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte en ferms amb
càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de 100
determinacions, segons la norma NLT-338.
Sense descomposició
Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un mínim de 1
determinació per Hm, segons la norma NLT-330.

24,75 €

19,47 €

24,75 €
24,75 €
26,33 €
26,33 €
32,54 €
32,54 €
25,96 €
25,96 €
7,43 €
7,43 €
18,02 €
18,02 €
228,00 €
228,00 €
174,16 €

174,16 €
395,20 €

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Barcelona, Febrer 2011

Carla Saez Cereijo
Enginyera de Camins, Canals i Ports

Data: 28/01/2011

Pàg.:

5

PRESSUPOST

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

01

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÉ

SUBCAPÍTOL2

01

CONTROL DE MATERIALS

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 23/01/11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 5)

28,79

32,000

921,28

2

J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 9)

46,49

32,000

1.487,68

3

J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 13)

44,24

32,000

1.415,68

4

J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 14)

59,85

78,000

4.668,30

5

J03D9209

u

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-502. (P - 15)

86,33

32,000

2.762,56

6

J03DK20H

u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE-103-204. (P - 16)

24,41

32,000

781,12

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

01

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÉ

SUBCAPÍTOL2

02

CONTROL D'EXECUCIÓ

NUM. CODI
1

J03DR10P

TOTAL

UA
u

SUBCAPÍTOL2

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 18)

14,15

742,000

10.499,30

10.499,30

01.01.01.02

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

02

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD

SUBCAPÍTOL2

01

NUM. CODI

12.036,62

01.01.01.01

UA

CONTROL DE MATERIALS

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J03D2202

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons
la norma UN-103-101 o NLT-104 (P - 5)

28,79

10,000

287,90

2

J03D4204

u

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-103-103 o NLT-105 i
UNE-103-104 o NLT-16. (P - 9)

46,49

10,000

464,90

3

J03D7207

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 13)

44,24

10,000

442,40

4

J03D8208

u

Assaig de piconatge pel mètode del Pròctor normal d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE-103-500 o NLT-107. (P - 14)

59,85

25,000

1.496,25

5

J03D9209

u

Determinació de l'índex CBR en un laboratori, amb la
metodologia del Pròctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-103-502. (P - 15)

86,33

10,000

863,30

6

J03DK20H

u

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma

24,41

10,000

244,10

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST

Pàg.: 2

Data: 23/01/11
UNE-103-204. (P - 16)

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

01

MOVIMENT DE TERRES

SUBCAPÍTOL

02

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ I MILLORA D'ESPLANAD

SUBCAPÍTOL2

02

CONTROL D'EXECUCIÓ

NUM. CODI

3.798,85

01.01.02.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J03DP10M

u

Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma
NLT-103. (P - 17)

11,99

6,000

71,94

2

J03DR10P

u

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels
isòtops radiactius d'un sòl, segons la norma ASTM-D-3017-e1. (P
- 18)

14,15

2.415,000

34.172,25

3

J03DS10R

u

Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un
sòl, segons la norma DIN-18134. (P - 19)

84,33

10,000

843,30

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

02

MESCLES BITUMINOSES

SUBCAPÍTOL

07

PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

SUBCAPÍTOL2

01

CONTROL DE MATERIALS

NUM. CODI

35.087,49

01.01.02.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J03D2402

u

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-ú,
segons la norma UNE 103-101 o NLT-104. (P - 6)

23,79

10,000

237,90

2

J03D6206

u

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE-103-109 o NLT-113. (P - 11)

25,39

10,000

253,90

3

J03D210F

u

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma NLT-164-90.
(P - 4)

26,78

11,000

294,58

4

J03D310G

u

Anàlisi granulomètric del granulat recuperat d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT-165-90. (P - 7)

22,21

11,000

244,31

5

J03D410A

u

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, estabillitat i fluència (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa (inclòs càlcul de buits), segons les normes
NLT-159-86 i NLT-168-90. (P - 8)

76,00

11,000

836,00

6

J03D630D

u

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada,
segons la norma NLT-164-86. (P - 12)

135,54

5,000

677,70

7

J0553102

u

Determinació de la penetració d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-124. (P - 20)

47,58

3,000

142,74

8

J0554103

u

Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i
bola d'una mostra de material bituminós, segons la norma
NLT-125.
(P - 21)

36,87

3,000

110,61

9

J0559108

u

Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT-122. (P - 22)

59,58

3,000

178,74

10 J0559138

u

Determinació del punt de fragilitat de Fraass d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT-182. (P - 23)

75,90

3,000

227,70

11 J055F30F

u

Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una
mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT-194. (P - 24)

22,58

14,000

316,12

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

01.02.07.01

3.520,30

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

02

MESCLES BITUMINOSES

SUBCAPÍTOL

07

PAVIMENTS DE MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

SUBCAPÍTOL2

02

CONTROL D'EXECUCIÓ

NUM. CODI

Pàg.: 3

Data: 23/01/11

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J03D520K

u

Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma
NLT-168-90. (P - 10)

48,53

62,000

3.008,86

2

J0391101

u

Determinació de la resistència a lliscament d'un paviment,
segons la norma NLT-175-88. (P - 2)

14,63

14,000

204,82

3

J039210H

u

Mesura de la regularitat superficial mitjançant l'equip viàgraf d'un
paviment, segons la norma NLT-322-87. (P - 3)

44,85

10,000

448,50

4

J039010S

u

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles
bituminoses en calent. (P - 1)

2,01

86,000

172,86

5

J9V1310L

u

Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra
d'un paviment, segons la norma NLT-355-87. (P - 28)

18,02

10,000

180,20

6

J9V17100

u

Determinació del coeficient de lliscament transversal mitjançant
l'equip scrim, d'un paviment, segons la norma NLT-336-92. (P 29)

228,00

4,000

912,00

7

J9V1M30S

u

Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte
en ferms amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m
i amb un mínim de 100 determinacions, segons la norma
NLT-338. (P - 30)

174,16

50,000

8.708,00

8

J9V1U001

u

Determinació de líndex de regularitat internacional (IRI), amb un
mínim de 1 determinació per Hm, segons la norma NLT-330. (P 31)

395,20

20,000

7.904,00

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

OBRA

01

PRESSUPOST PCQ

CAPÍTOL

03

PINTURES

SUBCAPÍTOL

13

PINTURES EN MARQUES VIALS

SUBCAPÍTOL2

02

CONTROL D'EXECUCIÓ

NUM. CODI

21.539,24

01.02.07.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

J0B2XX20

u

Determinació de la dossificació de pintura i microesferes sobre
mostra líquida, segons la norma UNE-135-274. (P - 25)

32,54

10,000

325,40

2

J0B2XX21

u

Determinació de la dossificació de piintura i microesferes sobre la
pellícula aplicada en xapes metàlliques, segons la norma
UNE-135-274. (P - 26)

25,96

15,000

389,40

3

J0B2XX22

u

Determinació del coeficient de retroreflexió d'una marca vial en
servei, segons la norma UNE-135-270. (P - 27)

7,43

10,000

74,30

TOTAL

SUBCAPÍTOL2

01.03.13.02

789,10

Euro

Variant de Pira
C-241D
Pla de Control de Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 23/01/11

Pàg.:

1

Import

NIVELL 4: SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL

01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01

Control de materials
Control d'execució
Sòls en nucli de terraplé

12.036,62
10.499,30
22.535,92

SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL

01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02

Control de materials
Control d'execució
Sòls en coronació de terraplè i millora d'esplanad

3.798,85
35.087,49
38.886,34

SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL

01.02.07.01
01.02.07.02
01.02.07

Control de materials
Control d'execució
Paviments de mescles bituminoses en calent

3.520,30
21.539,24
25.059,54

SUBCAPÍTOL2
SUBCAPÍTOL

01.03.13.02
01.03.13

Control d'execució
Pintures en marques vials

789,10
789,10
87.270,90

Import

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.01.01
01.01.02
01.01

Sòls en nucli de terraplé
Sòls en coronació de terraplè i millora d'esplanad
Moviment de terres

22.535,92
38.886,34
61.422,26

SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.02.07
01.02

Paviments de mescles bituminoses en calent
Mescles bituminoses

25.059,54
25.059,54

SUBCAPÍTOL
CAPÍTOL

01.03.13
01.03

Pintures en marques vials
Pintures

789,10
789,10
87.270,90

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
CAPÍTOL
Obra

01.01
01.02
01.03
01

Moviment de terres
Mescles bituminoses
Pintures
Pressupost PCQ

61.422,26
25.059,54
789,10
87.270,90
87.270,90

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost PCQ

87.270,90
87.270,90

Euro

Variant de Pira
C-241d
Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ................................................... 130.191,0

Subtotal

.................................................................................................... 130.191,0

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
(CENT TRENCA MIL CENT NORANTA-UN EUROS)

BARCELONA, FEBRER DE 2011

L' AUTOR DEL PROJECTE
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INTRODUCCIÓ

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA,
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques
de Catalunya en un únic coeficient. El coeficient seleccionat per contemplar aquests
aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus.
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en
funció dels aspectes abans esmentats.
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un
percentatge d’increment del 0,00 %.
Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de La Conca d
Barberàa serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%.

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%.

2

LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que s’han
obtingut a través del programa TCQ amb el que s’ha realitzat el pressupost del present
projecte constructiu.
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Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 08/02/2011

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

Cap de colla

23,29 €

A0121000

h

Oficial 1a

21,99 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

21,99 €

A012U002

h

Oficial 1a llenyataire

21,99 €

A013U001

h

Ajudant

19,53 €

A0140000

h

Manobre

17,56 €

A0150000

h

Manobre especialista

19,03 €

A0160000

h

Peó

18,83 €
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2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

53,35 €

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

72,67 €

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

17,82 €

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

51,04 €

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

66,65 €

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

112,70 €

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

147,68 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

39,36 €

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

44,84 €

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

55,79 €

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

67,70 €

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

119,57 €

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

55,14 €

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

57,17 €

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

59,75 €

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

66,34 €

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

39,24 €

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

41,01 €

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

49,62 €

C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

74,88 €

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

84,45 €

C1501U05

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

69,14 €

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

38,65 €

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

44,42 €

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,29 €

C1503U20

h

Camió grua de 10 t

48,44 €

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

54,58 €

C150U001

h

Dúmper de 1500 Kg

3,60 €
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MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

7,51 €

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,88 €

C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

29,46 €

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

55,59 €

C1709G0U

h

Estenedora de granulat

42,15 €

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

39,58 €

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

63,76 €

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

67,46 €

C1B02AU5

h

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

43,46 €

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàllics

29,41 €

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

17,33 €

C1B0AU20

h

Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

39,74 €

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,10 €

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

2,47 €

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

48,69 €

CR71U010

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

36,09 €

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

5,22 €

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,65 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

17,28 €
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MATERIALS
DESCRIPCIÓ

PREU

CODI

UA

B0111000

m3 Aigua

B035A00U

m3 Palet de riera de 0/10 mm de diàmetre

22,39 €

B037200U

m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

15,58 €

B03DU103

m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

0,97 €

4,63 €

B03H2002

t

Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments

B055U001

t

Betum asfàltic tipus B-60/70

378,74 €

B055U010

t

Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers

576,95 €

B055U020

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1

0,25 €

B055U024

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI

0,33 €

B055U320

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

0,28 €

B055U330

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

0,45 €

B060U110

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

67,56 €

B060U310

m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

72,84 €

B0718U00

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

84,22 €

B071U003

m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4

80,19 €

B071UC01

m3 Morter M-80

89,99 €

B0A142U0

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

1,13 €

B0A3UC10

kg

Clau acer

1,21 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,42 €

B0D7UC02

m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

12,02 €

1,26 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,15 €

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,36 €

B8ZBU200

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

1,84 €

B8ZBU300

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

2,77 €

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,91 €

B9651U02

m

Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2

2,42 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B9651U05

m

Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

4,07 €

B9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

22,84 €

B9H1U120

t

Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

22,80 €

B9H3U004

t

Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

27,72 €

BB12UCBA

m

Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a
protecció d'estructures, incloent perns matàllics, accessoris i
material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols

99,24 €

BB14U012

m

Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix,
amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat
en calent, incloent material d'ancoratge i accessoris, de
detalls segons plànols

102,30 €

BBC1U010

u

Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

43,66 €

BBC1U130

u

Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

57,11 €

BBC1U132

u

Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

127,19 €

BBM1U011

u

Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

81,01 €

m2 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

128,65 €

BBM1U054

BBM1U102

u

Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

123,11 €

BBM2U503

m

Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

23,11 €

BBM2U504

m

Barrera metàllica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

35,01 €

BBMZU105

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

8,74 €

BBMZU612

m

Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

31,06 €

BBMZU613

m

Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

55,91 €

BBMZU614

m

Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

90,21 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BD52U002

m

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

24,38 €

BD5ZUC01

u

Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

68,87 €

BD75U040

m

Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm

9,05 €

BR345001

m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

28,14 €

BR34J000

kg

BR34J001

Bioactivador microbià

6,62 €

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

6,89 €

BR34U003

t

Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost

3,00 €

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,03 €

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

0,37 €

BR3B6000

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

0,86 €

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

0,86 €

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,83 €

BR4G1002

u

Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L

3,75 €

BR4UJJ00

kg

Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

3,53 €

BR4UJJ01

kg

Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada
per
espècies
herbàcies
adaptades
agroclimàticament

5,03 €

BR821001

u

Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra

0,01 €

BR824001

u

Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

0,87 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA
u

DR62002

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

5,08 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,002 /R x

23,29000 =

0,04658

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,075 /R x

21,99000 =

1,64925

A0160000

h

Peó

0,150 /R x

18,83000 =

2,82450

Subtotal...

4,52033

Maquinària:
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,008 /R x

39,24000 =

0,31392

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,005 /R x

44,42000 =

0,22210

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,024

0,97000 =

x

Subtotal...

0,53602

Import

4,52033

0,53602

0,02328
0,02328

0,02328

COST DIRECTE

5,07963

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,07963
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

G219U020

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0150000

h

Cap de colla
Manobre especialista

6,13 €

0,0065 /R x

23,29000 =

0,15139

0,0651 /R x

19,03000 =

1,23885

Subtotal...

1,39024

Maquinària:
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

0,0326 /R x

53,35000 =

1,73921

C110U040

h

0,0326 /R x

17,82000 =

0,58093

C131U001

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

0,0163 /R x

66,65000 =

1,08640

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0326 /R x

41,01000 =

1,33693

Subtotal...

P- 2

Parcial

G219U300

4,74347

Import

1,39024

4,74347

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,13371

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,13371

m2 Estriat amb escarificador de paviment de mescles
bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000

Unitats

0,75 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0005 /R x

23,29000 =

0,01165

A0150000

h

Manobre especialista

0,0047 /R x

19,03000 =

0,08944

Subtotal...

0,10109

Maquinària:
C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

0,0019 /R x

51,04000 =

0,09698

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0047 /R x

67,70000 =

0,31819

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0023 /R x

41,01000 =

0,09432

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0012 /R x

38,65000 =

0,04638

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,0023 /R x

39,58000 =

0,09103

Subtotal...

0,64690

Import

0,10109

0,64690

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,74799

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,74799

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011

9

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 3

G221U010

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0150000

h

Cap de colla
Manobre especialista

2,37 €

0,0028 /R x

23,29000 =

0,06521

0,0136 /R x

19,03000 =

0,25881

Subtotal...
h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

0,0136 /R x

51,04000 =

0,69414

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0273 /R x

49,62000 =

1,35463

G221U113

h

A0150000

h

Cap de colla
Manobre especialista

2,37279

Rend.: 148,000

3,46 €

Preu €

Parcial

0,250 /R x

23,29000 =

0,03934

1,000 /R x

19,03000 =

0,12858

Subtotal...

0,16792

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

0,700 /R x

72,67000 =

0,34371

C131U017

h

1,000 /R x

147,68000 =

0,99784

C131U062

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,300 /R x

119,57000 =

0,24237

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

3,000 /R x

84,45000 =

1,71182

Subtotal...

3,29574

Import

0,16792

3,29574

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,46366

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,46366

m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:

2,04877

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària:
C110U025

G2240002

0,32402

2,37279

m3 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

Mà d'obra:
A0112000

2,04877

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 5

0,32402

Maquinària:
C131U000

Subtotal...

P- 4

Parcial

Preu €

0,69 €

Parcial

Import

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
A0112000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,0007 /R x

23,29000 =

0,01630

A0150000

h

Manobre especialista

0,0036 /R x

19,03000 =

0,06851

Subtotal...
h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

0,0005 /R x

66,65000 =

0,03333

C131U016

h

0,0005 /R x

112,70000 =

0,05635

C131U060

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0025 /R x

67,70000 =

0,16925

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0005 /R x

57,17000 =

0,02859

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0025 /R x

66,34000 =

0,16585

C1501U05

h

0,0008 /R x

69,14000 =

0,05531

C1502U10

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)
Camió cisterna de 6000 l

0,0013 /R x

38,65000 =

0,05025

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

0,97000 =

x

Subtotal...

P- 6

0,08481

Maquinària:
C131U001

G226U030

0,55893

0,04850

0,69224

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,69224

Rend.: 1,000

1,26 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

0,0012 /R x

23,29000 =

0,02795

A0150000

h

Manobre especialista

0,0059 /R x

19,03000 =

0,11228

Subtotal...

0,14023

Maquinària:
C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0059 /R x

67,70000 =

0,39943

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0029 /R x

57,17000 =

0,16579

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0059 /R x

66,34000 =

0,39141

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,0029 /R x

38,65000 =

0,11209

Subtotal...
Aigua

0,04850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

m3

0,55893

0,04850

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B0111000

0,08481

0,050

x

0,97000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,06872

Import

0,14023

1,06872

0,04850
0,04850

0,04850

1,25745

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

G227U110

m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

Rend.: 1,000

6,98 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0017 /R x

23,29000 =

0,03959

A0140000

h

Manobre

0,0067 /R x

17,56000 =

0,11765

Subtotal...

0,15724

Maquinària:
C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0067 /R x

67,70000 =

0,45359

C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0033 /R x

57,17000 =

0,18866

C133U040

h

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t

0,0067 /R x

66,34000 =

0,44448

C1502U10

h

0,0033 /R x

38,65000 =

0,12755

Camió cisterna de 6000 l

Subtotal...

1,21428

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,97000 =

0,04850

B03DU103

m3

Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

1,200

x

4,63000 =

5,55600

Subtotal...

P- 8

1,25745

G22DU020

5,60450

Import

0,15724

1,21428

5,60450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,97602

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,97602

m2 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

Rend.: 1,000

Unitats

0,32 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0007 /R x

23,29000 =

0,01630

A012U002

h

Oficial 1a llenyataire

0,0043 /R x

21,99000 =

0,09456

A0150000

h

Manobre especialista

0,0043 /R x

19,03000 =

0,08183

Subtotal...

0,19269

Maquinària:
C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

0,0003 /R x

66,65000 =

0,02000

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

0,0003 /R x

55,79000 =

0,01674

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0003 /R x

67,70000 =

0,02031

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,0014 /R x

41,01000 =

0,05741

Import

0,19269

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C200U001

UA
h

DESCRIPCIÓ
Motoserra per a la tala d'arbres

PREU
2,47000 =

0,0043 /R x

Subtotal...

P- 9

G4LB0002

P- 10

G921U020

u

0,12508

0,31777

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,31777

Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub
entre 300 i 600mm de diàmetre, totalment collocat.

Rend.: 1,000

339,69 €

m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000

19,95 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0036 /R x

23,29000 =

0,08384

A0150000

h

Manobre especialista

0,0071 /R x

19,03000 =

0,13511

Subtotal...

0,21895

Maquinària:
C133U002

h

Motoanivelladora de 150 hp

0,0071 /R x

57,17000 =

0,40591

C133U030

h

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t

0,0071 /R x

59,75000 =

0,42423

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,0036 /R x

44,42000 =

0,15991

Subtotal...

0,99005

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

0,97000 =

0,04850

B037200U

m3

Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra

1,200

x

15,58000 =

18,69600

Subtotal...

m

G9650002

h

A0121000

h

A0140000

h

18,74450

19,95350

Rend.: 1,000

14,27 €

Preu €

Parcial

0,027 /R x

23,29000 =

0,62883

Oficial 1a

0,1081 /R x

21,99000 =

2,37712

Manobre

0,1622 /R x

17,56000 =

2,84823

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,99005

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada

Cap de colla

0,21895

19,95350

Subtotal...
h

18,74450

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C131U020

0,12508

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 11

0,01062

0,0068 /R x

39,36000 =

5,85418
0,26765

Import

5,85418

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C15019U0

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

C1700006

h

CZ11U001

h

PREU
0,0068 /R x

49,62000 =

0,33742

Vibrador intern de formigó

0,027 /R x

1,88000 =

0,05076

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

0,027 /R x

6,65000 =

0,17955

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

0,042

x

67,56000 =

2,83752

B0718U00

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,014

x

84,22000 =

1,17908

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x

0,42000 =

0,84000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,020

x

2,15000 =

0,04300

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,100

x

1,36000 =

0,13600

B9651U02

m

Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2

1,050

x

2,42000 =

2,54100

Subtotal...

P- 12

0,83538

m

G9650005

7,57660

14,26616

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,26616

Rend.: 1,000

19,77 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0333 /R x

23,29000 =

0,77556

A0121000

h

Oficial 1a

0,1333 /R x

21,99000 =

2,93127

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

17,56000 =

3,51200

Subtotal...

7,21883

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,0084 /R x

39,36000 =

0,33062

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0084 /R x

49,62000 =

0,41681

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,0333 /R x

1,88000 =

0,06260

CZ11U001

h

0,0333 /R x

6,65000 =

0,22145

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

7,57660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

0,83538

1,03148

0,066

x

67,56000 =

4,45896

B0718U00

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,021

x

84,22000 =

1,76862

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x

0,42000 =

0,84000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,020

x

2,15000 =

0,04300

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,100

x

1,36000 =

0,13600

B9651U05

m

Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

1,050

x

4,07000 =

4,27350

Import

7,21883

1,03148
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 13

t

G9H1U020

19,77039

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,77039

Rend.: 1,000

Mescla bituminosa en calent S-16, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

29,85 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0082 /R x

23,29000 =

0,19098

A0121000

h

Oficial 1a

0,0164 /R x

21,99000 =

0,36064

A0150000

h

Manobre especialista

0,0328 /R x

19,03000 =

0,62418

Subtotal...

1,17580

Maquinària:
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0574 /R x

74,88000 =

4,29811

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0082 /R x

55,59000 =

0,45584

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0082 /R x

63,76000 =

0,52283

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,0082 /R x

67,46000 =

0,55317

Subtotal...
Materials:
B9H1U020

t

Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

1,000

22,84000 =

x

Subtotal...

t

G9H1U120

5,82995

Import

1,17580

5,82995

22,84000
22,84000

22,84000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

29,84575

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,84575

Rend.: 1,000

Mescla bituminosa en calent G-22, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum
Unitats

29,81 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,0082 /R x

23,29000 =

0,19098

A0121000

h

Oficial 1a

0,0164 /R x

21,99000 =

0,36064

A0150000

h

Manobre especialista

0,0328 /R x

19,03000 =

0,62418

Subtotal...

1,17580

Maquinària:
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0574 /R x

74,88000 =

4,29811

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0082 /R x

55,59000 =

0,45584

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0082 /R x

63,76000 =

0,52283

C170U051

h

0,0082 /R x

67,46000 =

0,55317

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

11,52008

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 14

11,52008

Import

1,17580
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B9H1U120

t

Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

1,000

22,80000 =

x

Subtotal...

P- 15

22,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,80575

Rend.: 1,000

2,17 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,0006 /R x

23,29000 =

0,01397

A0121000

h

Oficial 1a

0,0012 /R x

21,99000 =

0,02639

A0150000

h

Manobre especialista

0,0024 /R x

19,03000 =

0,04567

Subtotal...

0,08603

Maquinària:
C1501U01

h

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

0,0041 /R x

74,88000 =

0,30701

C1709B0U

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,0006 /R x

55,59000 =

0,03335

C170U035

h

Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t

0,0006 /R x

63,76000 =

0,03826

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,0006 /R x

67,46000 =

0,04048

Subtotal...
t

Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

0,060

27,72000 =

x

Subtotal...

t

G9HA0010

t

0,08603

0,41910

1,66320
1,66320

1,66320

2,16833

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,16833

Rend.: 1,000

Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,41910

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Preu €

Unitats
Materials:
B055U001

22,80000

29,80575

Unitats

P- 16

22,80000

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B9H3U004

5,82995

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb
una dotació de 60 kg/m2

G9H3U260

5,82995

1,000

x

378,74000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

378,74 €
Import

378,74000
378,74000

378,74000

378,74000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 17

t

G9HA0020

Rend.: 1,000

Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

t

Betum asfàltic tipus B-55/70, modificat amb elastòmers

576,95 €

Preu €

Unitats
Materials:
B055U010

1,000

576,95000 =

x

Subtotal...

P- 18

G9J1U010

Parcial
576,95000
576,95000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

576,95000

m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI

Rend.: 1,000
Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,0017 /R x

21,99000 =

0,03738

A0150000

h

Manobre especialista

0,0017 /R x

19,03000 =

0,03235

Subtotal...
h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

29,46000 =

0,0017 /R x

Subtotal...
Materials:
B055U024

kg

Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI

1,200

0,33000 =

x

Subtotal...

G9J1U320

576,95000

576,95000

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1702DU0

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 19

378,74000

0,06973

0,52 €
Import

0,06973

0,05008
0,05008

0,05008

0,39600
0,39600

0,39600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,51581

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,51581

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou

Rend.: 1,000
Unitats

0,32 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,0014 /R x

21,99000 =

0,03079

A0150000

h

Manobre especialista

0,0014 /R x

19,03000 =

0,02664

Subtotal...

0,05743

Maquinària:
C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,0014 /R x

29,46000 =

0,04124

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,0014 /R x

39,58000 =

0,05541

Subtotal...

0,09665

Import

0,05743

0,09665
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B055U320

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d

PREU
0,600

0,28000 =

x

Subtotal...

P- 20

G9J1U330

0,16800

0,32208

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,32208

m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 1,000

0,38 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,0014 /R x

21,99000 =

0,03079

A0150000

h

Manobre especialista

0,0014 /R x

19,03000 =

0,02664

Subtotal...

0,05743

Maquinària:
C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,0014 /R x

29,46000 =

0,04124

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,0014 /R x

39,58000 =

0,05541

Subtotal...
Materials:
B055U330

kg

Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

0,500

0,45000 =

x

Subtotal...

G9K2U020

Cap de colla

A0121000

h

A0140000

h

0,05743

0,09665

0,22500
0,22500

0,22500

0,37908

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,37908

Rend.: 1,000

Unitats
h

0,09665

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ECR-1, amb una dotació
de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant

Mà d'obra:
A0112000

0,16800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 21

0,16800

0,85 €

Preu €

Parcial

0,001 /R x

23,29000 =

0,02329

Oficial 1a

0,002 /R x

21,99000 =

0,04398

Manobre

0,0041 /R x

17,56000 =

0,07200

Subtotal...

0,13927

Maquinària:
C1702DU0

h

Bituminadora automotriu per a reg asfàltic

0,002 /R x

29,46000 =

0,05892

C1709G0U

h

Estenedora de granulat

0,002 /R x

42,15000 =

0,08430

C170E00U

h

Escombradora autopropulsada

0,001 /R x

39,58000 =

0,03958

C170U051

h

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic

0,002 /R x

67,46000 =

0,13492

Import

0,13927

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B03H2002

t

B055U020

kg

Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials
de paviments
Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1

0,022

x

12,02000 =

0,26444

0,500

x

0,25000 =

0,12500

Subtotal...

P- 22

m

GB12U212

0,31772

0,38944

0,31772

0,38944

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,84643

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,84643

Rend.: 2,300

Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, amb
barana metàllica de passamà tubular de 139,7 mm de
diàmetre i 8 mm de gruix, amb suports cada 3 m de 0,55 m
d'alçària, tot d'acer galvanitzat en calent, incloent materials
d'ancoratge i accessoris de dimensions i detalls segons
plànols, totalment collocat

274,64 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

10,12609

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

19,12174

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

16,54783

Subtotal...

45,79566

Maquinària:
C1503U20

h

Camió grua de 10 t

1,000 /R x

48,44000 =

21,06087

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

3,10000 =

1,34783

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,65000 =

2,89130

Subtotal...

25,30000

Materials:
B071U003

m3

Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4

0,025

x

80,19000 =

2,00475

BB12UCBA

m

1,000

x

99,24000 =

99,24000

BB14U012

m

Ampit prefabricat de formigó armat, tipus PXPJ6/1-14c, per a
protecció d'estructures, incloent perns matàllics, accessoris i
material d'ancoratge, de dimensions i detalls segons plànols
Passamà tubular de 139,7 mm de diàmetre i 8 mm de gruix,
amb suports cada 3 m de 55 cm d'alçària d'acer galvanitzat
en calent, incloent material d'ancoratge i accessoris, de
detalls segons plànols

1,000

x

102,30000 =

102,30000

Subtotal...

203,54475

Import

45,79566

25,30000

203,54475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

274,64041

COST EXECUCIÓ MATERIAL

274,64041
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 23

GB2AU503

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada en recta o corbada de qualsevol radi

31,32 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,0481 /R x

23,29000 =

1,12025

A0121000

h

Oficial 1a

0,0962 /R x

21,99000 =

2,11544

A0150000

h

Manobre especialista

0,0962 /R x

19,03000 =

1,83069

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,0241 /R x

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

C1B0AU05

h

Màquina per a clavar muntants metàllics

C200PU00

h

CZ11U000

h

m

0,97099

0,0481 /R x

7,51000 =

0,36123

0,0481 /R x

29,41000 =

1,41462

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,0481 /R x

3,10000 =

0,14911

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

0,0481 /R x

5,22000 =

0,25108

Barrera metàllica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000

23,11000 =

x

Subtotal...

m

GB2AU504

5,06638

40,29000 =

Subtotal...
Materials:
BBM2U503

P- 24

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

3,14703

23,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,32341

Rend.: 13,750

Barrera de seguretat metàllica simple, amb separador, tipus
BMSNA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment collocada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

47,43 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

1,69382

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

3,19855

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

2,76800

Subtotal...

h

23,11000

31,32341

A0121000

h

3,14703

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

C150U004

5,06638

23,11000

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C1503U10

Import

7,66037

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

40,29000 =

1,46509

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,51000 =

0,54618

Import

7,66037
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
C1B0AU05

UA
h

DESCRIPCIÓ
Màquina per a clavar muntants metàllics

1,000 /R x

29,41000 =

2,13891

C200PU00

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,000 /R x

3,10000 =

0,22545

CZ11U000

h

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

5,22000 =

0,37964

Subtotal...
Materials:
BBM2U504

m

Barrera metàllica simple, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000

35,01000 =

x

Subtotal...

P- 25

m

GBA1U310

35,01000

35,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,42564

Rend.: 630,000

0,95 €

Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,03697

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

21,99000 =

0,10471

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

0,06041

Subtotal...

0,20209

Maquinària:
C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,51000 =

0,01192

C1B02AU5

h

1,000 /R x

43,46000 =

0,06898

C1B0AU20

h

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x

39,74000 =

0,06308

Subtotal...

0,14398

Materials:
B8ZBU200

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

0,300

x

1,84000 =

0,55200

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,060

x

0,91000 =

0,05460

Subtotal...

m

35,01000

47,42564

Mà d'obra:
A0112000

GBA1U350

4,75527

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 26

4,75527

0,60660

Import

0,20209

0,14398

0,60660

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,95267

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,95267

Rend.: 275,000

Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.
Unitats

Preu €

3,22 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:
A0112000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,08469

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

21,99000 =

0,23989

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

0,13840

Subtotal...
h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,51000 =

0,02731

C1B02AU5

h

1,000 /R x

43,46000 =

0,15804

C1B0AU20

h

Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x

39,74000 =

0,14451

Subtotal...

0,32986

Materials:
B8ZBU200

kg

Pintura termoplàstica, per a marques vials

1,200

x

1,84000 =

2,20800

B8ZBUU01

kg

Microesferes de vidre

0,240

x

0,91000 =

0,21840

Subtotal...

P- 27

0,46298

Maquinària:
C150U004

GBA33001

2,42640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,21924

Rend.: 14,000

19,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

1,66357

A0121000

h

Oficial 1a

3,000 /R x

21,99000 =

4,71214

A0150000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

19,03000 =

2,71857

Subtotal...

9,09428

Maquinària:
C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

1,000 /R x

7,51000 =

0,53643

C1B0AU10

h

Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

1,000 /R x

17,33000 =

1,23786

Subtotal...

B8ZBUU01

kg

Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials
Microesferes de vidre

2,42640

3,21924

Mà d'obra:
A0112000

kg

0,32986

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

Materials:
B8ZBU300

0,46298

1,77429

3,000

x

2,77000 =

8,31000

0,480

x

0,91000 =

0,43680

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

8,74680

Import

9,09428

1,77429

8,74680

19,61537
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 28

u

GBB1U011

Rend.: 4,000

Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada

h

A013U001

h

Oficial 1a
Ajudant

93,91 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

h

Camió grua de 5 t

21,99000 =

5,49750

1,000 /R x

19,53000 =

4,88250

40,29000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1U011

u

Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

1,000

81,01000 =

x

Subtotal...

P- 29

GBB1U054

Parcial

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

19,61537

10,38000

2,51813
81,01000
81,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,90813

Rend.: 3,750

142,41 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

5,86400

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

5,20800

Subtotal...
0,250 /R x

40,29000 =
Subtotal...

Materials:
BBM1U054

m2

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

81,01000

93,90813

Unitats

Camió grua de 5 t

2,51813

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 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 collocada

h

10,38000

2,51813

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503U10

Import

1,000

x

128,65000 =

Subtotal...

11,07200

Import

11,07200

2,68600
2,68600

2,68600

128,65000

128,65000

128,65000

Projecte Constructiu bàsic. Variant de Pira. C-241d

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 08/02/2011

23

PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 30

CODI

UA

u

GBB1U102

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

142,40800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,40800

Rend.: 3,000

Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada

140,31 €

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

7,33000

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

6,51000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,29000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1U102

u

Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000

123,11000 =

x

Subtotal...

P- 31

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

m

GBBVU205

13,84000

3,35750
123,11000
123,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

140,30750

Rend.: 17,000

34,09 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

1,29353

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

1,14882

Subtotal...
0,250 /R x

40,29000 =
Subtotal...

Materials:
BBMZU612

m

Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

123,11000

140,30750

Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat

Camió grua de 5 t

3,35750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

13,84000

3,35750

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503U10

Import

1,000

x

31,06000 =
Subtotal...

2,44235

Import

2,44235

0,59250
0,59250

0,59250

31,06000
31,06000

31,06000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 32

CODI

UA

m

GBBVU206

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

34,09485

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,09485

Rend.: 12,000

Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, collocat

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

h

A013U001

h

Oficial 1a
Ajudant

60,21 €

1,000 /R x

21,99000 =

1,83250

1,000 /R x

19,53000 =

1,62750

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,29000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBMZU613

m

Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

1,000

55,91000 =

x

Subtotal...

P- 33

m

GBBVU207

Parcial

3,46000

0,83938
55,91000
55,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,20938

Rend.: 10,000

95,37 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

2,19900

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

1,95300

Subtotal...
0,250 /R x

40,29000 =
Subtotal...

Materials:
BBMZU614

m

Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

55,91000

60,20938

Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació MF del Plec de Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit, collocat

Camió grua de 5 t

0,83938

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

3,46000

0,83938

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503U10

Import

1,000

x

90,21000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,15200

Import

4,15200

1,00725
1,00725

1,00725

90,21000
90,21000

90,21000

95,36925
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 34

u

GBC1U010

Rend.: 4,500

Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment collocada

h

A013U001

h

A0150000

h

103,85 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

Parcial

2,500 /R x

21,99000 =

12,21667

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

4,34000

Manobre especialista

1,500 /R x

19,03000 =

6,34333

Oficial 1a

Subtotal...

22,90000

Maquinària:
C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,375 /R x

39,36000 =

3,28000

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,550 /R x

40,29000 =

4,92433

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

BBC1U010

u

BBMZU105

m

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

u

GBC1U130

8,20433

0,120

x

67,56000 =

8,10720

1,000

x

43,66000 =

43,66000

2,400

x

8,74000 =

20,97600

Subtotal...

P- 35

95,36925

72,74320

103,84753

Rend.: 4,000

70,01 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

5,49750

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

4,88250

Subtotal...
0,250 /R x

40,29000 =
Subtotal...

Materials:
BBC1U130

u

Panell direccional de 80x40 cm amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

72,74320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Panell direccional de 80x40 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocat segons plànols

Camió grua de 5 t

8,20433

103,84753

Unitats

h

22,90000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503U10

Import

1,000

x

57,11000 =
Subtotal...

10,38000

Import

10,38000

2,51813
2,51813

2,51813

57,11000
57,11000

57,11000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 36

CODI

UA

u

GBC1U132

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

70,00813

COST EXECUCIÓ MATERIAL

70,00813

Rend.: 2,500

Panell direccional de 165x45 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocat segons plànols

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

h

A013U001

h

Oficial 1a
Ajudant

147,83 €

1,000 /R x

21,99000 =

8,79600

1,000 /R x

19,53000 =

7,81200

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,29000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BBC1U132

u

Panell direccional de 165x45 cm amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000

127,19000 =

x

Subtotal...

P- 37

m

GD57U010

Parcial

16,60800

Import

16,60800

4,02900
4,02900

4,02900

127,19000
127,19000

127,19000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

147,82700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

147,82700

Rend.: 30,000

20,50 €

Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

23,29000 =

0,23290

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

1,46600

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,30200

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,03000 =

0,63433

Subtotal...

3,63523

Maquinària:
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

0,200 /R x

53,35000 =

0,35567

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,800 /R x

44,84000 =

1,19573

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,250 /R x

55,14000 =

0,45950

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,500 /R x

41,01000 =

0,68350

Subtotal...

2,69440

Import

3,63523

2,69440
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Materials:
B060U110

UA

DESCRIPCIÓ

m3

0,200

x

67,56000 =

13,51200

B0A142U0

kg

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,022

x

1,13000 =

0,02486

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,050

x

1,21000 =

0,06050

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,667

x

0,42000 =

0,28014

B0D7UC02

m2

0,200

x

1,26000 =

0,25200

B0DZA000

l

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
Desencofrant

0,020

x

2,15000 =

0,04300

Subtotal...

P- 38

m

GD57U510

14,17250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,50213

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,50213

Rend.: 33,000

Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

15,13 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

23,29000 =

0,21173

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

1,33273

A013U001

h

Ajudant

2,000 /R x

19,53000 =

1,18364

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,03000 =

0,57667

Subtotal...

3,30477

Maquinària:
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

0,200 /R x

53,35000 =

0,32333

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,800 /R x

44,84000 =

1,08703

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,250 /R x

55,14000 =

0,41773

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,500 /R x

41,01000 =

0,62136

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B0A142U0
B0A3UC10

14,17250

2,44945

0,130

x

67,56000 =

8,78280

kg

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,022

x

1,13000 =

0,02486

kg

Clau acer

0,050

x

1,21000 =

0,06050

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,667

x

0,42000 =

0,28014

B0D7UC02

m2

0,150

x

1,26000 =

0,18900

B0DZA000

l

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
Desencofrant

0,020

x

2,15000 =

0,04300

Subtotal...

9,38030

Import

3,30477

2,44945

9,38030
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 39

CODI

UA

m

GD57U517

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,13452

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,13452

Rend.: 24,000

Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i 0,33 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

20,90 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,300 /R x

23,29000 =

0,29113

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

0,91625

A013U001

h

Ajudant

3,000 /R x

19,53000 =

2,44125

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,03000 =

0,79292

Subtotal...

4,44155

Maquinària:
C110U015

h

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg

0,200 /R x

53,35000 =

0,44458

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,800 /R x

44,84000 =

1,49467

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,250 /R x

55,14000 =

0,57438

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,500 /R x

41,01000 =

0,85438

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B0A142U0
B0A3UC10

3,36801

0,182

x

67,56000 =

12,29592

kg

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm

0,025

x

1,13000 =

0,02825

kg

Clau acer

0,075

x

1,21000 =

0,09075

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,750

x

0,42000 =

0,31500

B0D7UC02

m2

0,240

1,26000 =

0,30240

B0DZA000

l

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
Desencofrant

x

0,025

x

2,15000 =

0,05375

Subtotal...

P- 40

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

GD5GU020

m

13,08607

Import

4,44155

3,36801

13,08607

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,89563

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,89563

Rend.: 11,000

Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols
Unitats

Preu €

38,70 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:
A0112000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Cap de colla

0,250 /R x

23,29000 =

0,52932

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

3,99818

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,03000 =

1,73000

Subtotal...
h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,100 /R x

44,84000 =

0,40764

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,100 /R x

39,24000 =

0,35673

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,200 /R x

54,58000 =

0,99236

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B071UC01

m3

BD52U002

m

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter M-80
Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

u

GD5JU010

1,75673

x

67,56000 =

0,004

x

89,99000 =

0,35996

1,050

x

24,38000 =

25,59900
30,68816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,70239

Rend.: 0,800

Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

275,67 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

5,82250

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

54,97500

A0150000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

19,03000 =

23,78750

Subtotal...

C1700006

h

CZ12U00A

h

m3

Vibrador intern de formigó

2,000 /R x

1,88000 =

4,70000

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

1,000 /R x

17,28000 =

21,60000
38,89063

1,050

x

72,84000 =

76,48200

B071UC01

m3

Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
Morter M-80

0,020

x

89,99000 =

1,79980

B0A3UC10

kg

Clau acer

0,350

x

1,21000 =

0,42350

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

4,400

x

0,42000 =

1,84800

B0D7UC02

m2

x

1,26000 =

2,77200

Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

2,200

Import

84,58500

12,59063

40,29000 =

Subtotal...
Materials:
B060U310

84,58500

0,250 /R x

Camió grua de 5 t

30,68816

38,70239

Unitats

h

1,75673

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C1503U10

6,25750

4,72920

0,070

Subtotal...

P- 41

6,25750

Maquinària:
C131U025

38,89063
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BD5ZUC01

UA
u

DESCRIPCIÓ
Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

PREU
1,000

68,87000 =

x

Subtotal...

P- 42

m

GD75U020

68,87000
152,19530

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

275,67093

COST EXECUCIÓ MATERIAL

275,67093

Rend.: 15,500

48,20 €

Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,300 /R x

23,29000 =

0,45077

A0121000

h

Oficial 1a

1,340 /R x

21,99000 =

1,90107

A0150000

h

Manobre especialista

2,680 /R x

19,03000 =

3,29035

Subtotal...

5,64219

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

1,000 /R x

40,29000 =

2,59935

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

0,680 /R x

1,88000 =

0,08248

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,340 /R x

17,28000 =

0,37905

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B071UC01
BD75U040

152,19530

3,06088

0,440

x

67,56000 =

29,72640

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter M-80

0,003

x

89,99000 =

0,26997

m

Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm

1,050

x

9,05000 =

9,50250

Subtotal...

39,49887

Import

5,64219

3,06088

39,49887

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

48,20194

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,20194

P- 43

GD78U210

m

Calaix de dimensions 2x2, inclosa part proporcional de
baixants esglaonades, pous, aletes, connexionats etc.

Rend.: 1,000

800,00 €

P- 44

GDG3DP01

m

Reposició de línia elèctrica de BT incloent totes les tasques i
materials necessaris.

Rend.: 1,000

120,00 €

P- 45

GDG3DP02

m

Reposició de línia elèctrica de AT (25 kV) incloent totes les
tasques i materials necessaris.

Rend.: 1,000

235,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 46

GDG3DP03

m

P- 47

GR22P002

m2 Espedregament manual de terreny de qualsevol tipus

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Reposició de línia telefònica incloent reubicacions de pals i
totes les tasques i materials necessaris.

40,00 €

Rend.: 55,000
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,001 /R x

23,29000 =

0,00042

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,002 /R x

21,99000 =

0,00080

A0160000

h

Peó

1,000 /R x

18,83000 =

0,34236

Subtotal...
Maquinària:
C150U001

h

Dúmper de 1500 Kg

3,60000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
B035A00U

m3

Palet de riera de 0/10 mm de diàmetre

0,020

22,39000 =

x

Subtotal...

P- 48

Parcial

GR3PU010

h
h

Cap de colla
Peó

0,06545
0,06545

0,06545

0,44780
0,44780

0,44780

0,85683

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,85683

Rend.: 1,000

Unitats

A0160000

0,34358

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

Mà d'obra:
A0112000

0,34358

0,86 €
Import

2,67 €

Preu €

Parcial

0,0031 /R x

23,29000 =

0,07220

0,0123 /R x

18,83000 =

0,23161

Subtotal...

0,30381

Maquinària:
C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

0,0123 /R x

44,84000 =

0,55153

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0246 /R x

49,62000 =

1,22065

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

0,0123 /R x

48,69000 =

0,59889

Subtotal...

2,37107

Import

0,30381

2,37107

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,67488

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,67488
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 49

GR3PU060

m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen
vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de
l'adob

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

1,92 €

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,0021 /R x

23,29000 =

0,04891

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,0085 /R x

21,99000 =

0,18692

Subtotal...
Maquinària:
C131U000

h

C15019U0

h

0,23583

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

0,0085 /R x

51,04000 =

0,43384

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0085 /R x

49,62000 =

0,42177

Subtotal...

0,85561

Materials:
BR34U003

t

Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost

0,030

x

3,00000 =

0,09000

BR3AU001

kg

Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble

2,000

x

0,37000 =

0,74000

Subtotal...

P- 50

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

u

GR4G1002

m3

BR34J001
BR3B6000

0,23583

0,85561

0,83000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,92144

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,92144

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates
similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en
C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base, tutor de senyalització, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

9,86 €

Preu €

Unitats
Materials:
BR345001

0,83000

Import

Parcial

0,003

x

28,14000 =

0,08442

l

Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec
Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,003

x

6,89000 =

0,02067

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR

0,050

x

0,86000 =

0,04300

BR4G1002

u

1,000

x

3,75000 =

3,75000

BR821001

u

1,000

x

0,01000 =

0,01000

BR824001

u

Subministrament de plantes aromàtiques i mates similars de
20-50 cm d'alçària, nº ram. 1r terç inferior 3/4, en C-3 L
Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3
cm, posat en obra
Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

1,000

x

0,87000 =

0,87000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
DR62002

UA
u

DESCRIPCIÓ
Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

PREU
1,000

5,07963 =

x

Subtotal...

P- 51

GR710001

9,85772

9,85772

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,85772

m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25
%, incloses el subministrament de les llavors i totes les
operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra

Rend.: 190,000

0,81 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

0,02452

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

1,000 /R x

21,99000 =

0,11574

A0160000

h

Peó

3,000 /R x

18,83000 =

0,29732

Subtotal...
Maquinària:
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

38,65000 =

1,000 /R x

Subtotal...

0,43758

0,20342

m3

Aigua

0,018

x

0,97000 =

0,01746

BR4UJJ01

kg

Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada
per
espècies
herbàcies
adaptades
agroclimàticament

0,030

x

5,03000 =

0,15090

Subtotal...

0,43758

0,16836

0,20342

0,16836

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,80936

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,80936

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

Rend.: 220,000

Unitats
Mà d'obra:

Import

0,20342

Materials:
B0111000

GR720001

9,85772

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 52

5,07963

Preu €

1,07 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
A0112000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,400 /R x

23,29000 =

0,04235

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

2,000 /R x

21,99000 =

0,19991

Subtotal...
Maquinària:
CR71U010

h

Hidrosembradora muntada sobre camió

36,09000 =

1,000 /R x

Subtotal...

0,24226
0,16405
0,16405

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,018

x

0,97000 =

0,01746

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,020

x

6,62000 =

0,13240

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,032

x

8,03000 =

0,25696

BR3B6U00

kg

0,020

x

0,86000 =

0,01720

BR3PAN00

kg

0,160

x

0,83000 =

0,13280

BR4UJJ00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

0,030

x

3,53000 =

0,10590

Subtotal...

0,24226

0,66272

0,16405

0,66272

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,06903

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,06903

P- 53

PPAPPAI

m

Partides alçades de cobrament íntegre en concepte del
calaix de secció 8 metres d'ample per 5 metres d'alçada en
funció del metre lineal

Rend.: 1,000

1.000,00 €

P- 54

PPAV001

pa Partida alçada de cobrament integre incloent els treballs
previs de replanteix, excavació, terraplenat, fonamentació,
formació del taulell.

Rend.: 1,000

1.074.600,00 €

P- 55

PPAV002

pa Partida alçada de cobrament íntegre incloent el replanteix,
excavació, terraplenat, fonamentació, construcció del
taulell...

Rend.: 1,000

1.432.800,00 €

P- 56

PPPAPPAI2

m2 Pas superior. Partida de cobrament íntegre de llosa
pretensada alleugerida de menys de 60 metres de longitud

Rend.: 1,000

900,00 €
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

XPA102IM

pa Partida alçada a justificar per imprevistos

XPA900AC

pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses
d'acció cultural, segons Decret 111/1986

XPA902SS

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut

PREU
300.000,00 €
56.895,07 €
146.552,97 €
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració de
l’alternativa escollida com a variant de Pira.
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

Pressupost d'Execució Material
Despeses generals(13%)
Benefici industrial (6%)
Total sense IVA
IVA (18%)
Pressupost d'Execució per Contracte
Control de Qualitat
Expropiacions
Ocupacions Temporals
Serveis afectats
Pressupost per al Coneixement de l'Administració

6.168.365,2 €
801.887,5 €
370.101,9 €
7.340.354,5 €
1.321.263,8 €
8.661.618,4 €
130.191,0 €
251.283,0 €
10.487,7 €
190.770,0 €
9.244.350,0 €

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

(NOU

MILIONS

DOS-CENTS

QUARANTA-QUATRE

CINQUANTA EUROS)

3

MIL

TRES-CENTS
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INTRODUCCIÓ

Arran de les visites de camp efectuades a la zona objecte del present projecte s’ha
realitzat un reportatge fotogràfic que es presenta a continuació. En l'Apèndix 1 es
mostra un plànol on s’indiquen els punts des d’on han estat preses les fotografies i la
seva orientació.
Aquestes fotografies mostren clarament l’estat actual en que es troba la carretera C241d per dins del poble, així com l’àmbit previst pel pas de la nova carretera objecte
d'estudi en el present projecte.
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APÈNDIX 2.FOTOGRAFIES
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Fotografia 1. Emplaçament de la rotonda en direcció Barberà de la Conca

Fotografia 2. Emplaçament de la bifurcació del ramal cap a Pira
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Fotografia 3. Actual T-242 abans del creuament amb la C-241d

Fotografia 4. Actual intersecció de la T-242 amb la C-241d
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Fotografia 5. Fàbrica SAS

Fotografia 6. C-241d a l'entrada de Pira
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Fotografia 7. Regulació semafòrica a l'entrada de Pira al PK 4+000 de la C-241d

Fotografia 8. Escola pública Antoni Tous a l'entrada de Pira
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Fotografia 9. Segons regulació semafòrica a la sortida de Pira en direcció Sarral

Fotografia 10. Camí de Santinyars
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Fotografia 11. Riu Anguera, i futura ubicació del
viaducte2

Fotografia 12. Camí de Barberà a la sortida de Pira
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Fotografia 13. Futurs terrenys que ocuparà la nova variant

Fotografia 14. PK 6+000 de la C-241d i final de la variant
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Fotografia 15. Terreny del final de la variant.

Fotografia 16. Terrenys afectats per la construcció de la variant.
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Fotografia 17. C-241d a la sortida de Pira

Fotografia 18. Camí de Barberà al seu creuament amb el riu Anguera

