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1. OBJECTIUS

Aquesta memòria resum ha estat concebuda com una síntesi dels annexos que conformen el
projecte. Es per aquest motiu que moltes figures conserven la numeració de l’annex
corresponent a on estan situades.
Aquest projecte es planteja estudiar la possibilitat d’una variant de la carretera BV-2421 al seu
pas per la població de La Palma de Cervelló, preservant tant com sigui possible la zona fluvial
de la riera de Rafamans. Caldrà valorar diverses alternatives, estudiant quins han de ser els
punts d’inici i final de la variant, quin ha de ser el seu recorregut i les característiques
tècniques de la nova carretera.

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE

2.1. Localització
La Palma de Cervelló és un municipi de la comarca del Baix Llobregat. Forma part de l’àmbit
metropolità de Barcelona, amb els avantatges i desavantatges que això comporta. Els
municipis situats a l’entorn natural de les Serres d’Ordal (Cervelló, Corbera, Vallirana, La
Palma) eren atractius per a molts ciutadans per la combinació diferents factors: els valors
paisatgístics, la proximitat a zones urbanes densament poblades i la proximitat a la xarxa viària
de gran capacitat de l’àmbit metropolità de Barcelona. Això va atraure nombrosos ciutadans,
primer per tenir-hi una segona residència, però més tard es van convertir majoritàriament en
primeres, sempre en un entorn urbà de baixa densitat, d’urbanització dispersa, amb les
servituds que això acostuma a imposar (predominança dels usos residencials, mobilitat basada
en el vehicle privat, etc.)

2.2. Problemàtica
La BV-2421 comunica el municipi amb l’autovia B-24, travessa el nucli de la Palma i es dirigeix
cap a Corbera de Llobregat i Gelida. El nucli urbà de La Palma es veu travessat per la carretera,
que exerceix també com a carrer principal. S'hi barregen els trànsits de pas amb els interns,
amb els conflictes que això provoca. La via recull també el trànsit de les urbanitzacions que es
troben al nord de La Palma, tot i ser bona part d'elles fora del seu terme municipal. La tipologia
d'urbanització dispersa al municipi veí de Corbera de Llobregat afavoreix molt l'ús del vehicle
privat, fent perdre eficiència al transport col·lectiu. Gran part d’aquest trànsit s’incorpora a la
BV-2421 a La Palma, per després anar cap a la B-24, una via de doble calçada on ja es troba
connectat a la xarxa metropolitana de gran capacitat. Tot això fa que la BV-2421 suporti un
trànsit molt superior al que li tocaria. L’elevada intensitat provoca retencions, queixes tant dels
habitants del nucli com dels conductors que el travessen, accidents greus com el del 1996, i
enfrontaments entre els habitants del nucli de La Palma amb els de les urbanitzacions.
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L'ajuntament de La Palma fa temps que reclama la construcció d'una variant de la BV-2421.
L'opció que sembla més natural és que aquesta passi pel sud del nucli urbà, però en el límit sud
del nucli hi ha la Riera de Rafamans (que després passa a ser la Riera de Corbera), i aquesta és
una zona d'alt valor pel municipi des del punt de vista ecològic, paisatgístic i d'esbarjo. Aquesta
franja entre la riera i els boscos de la Serra d’Ordal o de Can Llopard s’han transformat, gràcies
a l’empenta de grups locals i del mateix ajuntament, en una zona d’esbarjo i passeig del poble.
En aquest projecte es tracta d'aconseguir un traçat de la variant que respecti al màxim aquesta
zona, i per això caldrà valorar diverses alternatives. La discussió d’alternatives tractarà quins
han de ser els punts d’inici i final de la variant, quin ha de ser el seu recorregut i, abans d’això,
quines característiques tècniques se li exigiran a la nova carretera ja que, en funció d’aquestes,
es podran triar uns traçats més o menys ajustats al relleu del terreny.

2.3. Antecedents
Arran d’aquests problemes, la Direcció General de Carreteres va presentar l’any 2001 un estudi
informatiu de la variant de la carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló que optava per una
alternativa molt propera a la riera de Rafamans, ocupant part del seu espai fluvial. Els veïns i
l’ajuntament de La Palma al capdavant van expressar el seu rebuig a aquesta opció en el seu
afany per protegir l’espai públic fluvial i d’esbarjo, demanant una alternativa allunyada de la
zona fluvial de la riera de Rafamans. És aquest rebuig el que dóna peu al present projecte.
Es buscarà doncs proposar una solució vàlida que resolgui el problema de la travessa urbana
sense afectar la llera de la riera de Rafamans. També es vol respectar el planejament urbanístic
de La Palma, que preveu unes zones de sòl urbanitzable residencial entre els nuclis de Can
Vidal i La Palma que cosirien el nucli. L’alternativa del 2001 tampoc ho feia.

2.4. Planejament vigent
El planejament vigent es composa del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (maig 2010) i
del POUM de La Palma de Cervelló (febrer 2012). A causa d’aquesta polèmica, durant la
redacció del Pla Territorial Metropolità de Barcelona només es va indicar la variant com una
via amb el traçat encara per definir. Aquesta indefinició s’intenta resoldre en aquest projecte.

3. METODOLOGIA

Les alternatives seran detalladament estudiades i comparades. Cal ressaltar que totes elles,
després d’una llarga tasca de perfeccionament del seu traçat, acabaran essent alternatives
vàlides. Per això acabarà essent decisiu l’estudi d’alternatives per a esbrinar els factors que fan
triar-ne una per damunt de les altres. De tota manera, es vol destacar que, com aquest
projecte vol oferir una solució diferent de la que ja es va presentar al 2001 en un estudi
informatiu i donada la validesa de les tres alternatives plantejades, és probable que, finalment,
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qui decideixi quina serà la millor alternativa sigui qui no va estar d’acord amb aquella, és a dir,
el propi municipi de La Palma de Cervelló. Es planteja doncs aquest estudi com una manera de
que el municipi de La Palma pugui triar entre altres opcions vàlides i, un cop feta la tria, la
pugui defensar davant l’administració competent.
També es valoraran diverses alternatives pel que fa a quins han de ser els punts d’inici i final
de la variant, quin ha de ser el seu recorregut i les característiques tècniques de la nova
carretera.

4. CONDICIONANTS

4.1. Cartografia i Topografia
L’escassetat de recursos disponibles respecte al que seria habitual en un projecte de traçat ha
fet que, davant la necessitat de definir topogràficament l’entorn del municipi de La Palma de
Cervelló, s’hagi utilitzat únicament la cartografia facilitada per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC) a escala 1/5000. L’habitual en projectes de carreteres és que es faci un
aixecament topogràfic específic per obtenir una cartografia de la zona a escala 1/1000 o
1/2000.
També s’han aprofitat algunes bases cartogràfiques i informacions preparades per l’equip del
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (per exemple, el SITPU).

4.2. Geologia i Geotècnia
Del modest estudi geològic i geotècnic que s’ha pogut fer en destaquen dues característiques:
la major part de les traces de les alternatives plantejades discorren per terrenys amb substrats
terciaris amb alternança de gresos sil·lícics i argiles. Per contra, el primer tram, d’uns 1000
metres, circula sobre un terreny quaternari constituït per sòls, al·luvions i col·luvions. Tant un
tram com l’altre necessitarien d’estudis geològics i geotècnics més seriosos abans de començar
les possibles obres.
Per altra banda, la visita al terreny permet observar com la carretera actual circula sense
problemes per la zona del quaternari i, un cop arriba a la del terciari, aguanta uns talussos en
desmunt força verticals. A la zona del projecte també es detecta que el terreny natural
aguanta sense problemes talussos força verticals. Per això i per evitar que els terraplens arribin
a prop de la llera de la riera de Rafamans, s’acaba optant per una solució on els desmunts
tenen un pendent 1:2, que es creu que el terreny acceptarà per què ja ho fa en trams
importants. Tot i que aquests talussos no permetran que hi creixí la vegetació, l’impacte visual
sobre La Palma disminuirà respecte als possibles extensos terraplens que s’obtenien amb
altres solucions. Quan es van provar traçats amb desmunts del 3:2, hi havia zones amb el
pendent del terreny similar on els desmunts i terraplens s’estenien molt i algun terraplè
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s’acostava a la zona fluvial. Per això es va optar per pujar la rasant en alguns punts i, per això,
va ser necessari projectar els desmunts amb un 1:2.
Desmunt existent entre l’extrem nord del nucli i el futur enllaç nord proposat:

4.3. Climatologia i Hidrologia
La zona de l’entorn del projecte presenta un clima típicament mediterrani. A l’estiu, les
temperatures superen amb facilitat els 30 graus Celsius i s’acosten als 40, amb amplituds
tèrmiques diàries d’uns 10-14 graus. A l’hivern es redueix una mica l’amplitud tèrmica (fins a
uns 10 graus) i les temperatures mínimes oscil·len a l’entorn dels zero graus en els dies més
freds.
Les precipitacions a la zona presenten gran irregularitat i es solen concentrar a la primavera i la
tardor, amb una marcada aridesa estival. L’hivern també sol ser àrid, però menys. L’estació
més plujosa sol ser la tardor, seguida de la primavera.
Per al càlcul de les intensitats de pluja a la zona del projecte s’han utilitzat les dades recollides
als mapes d’isomàximes de l’Agència Catalana de l’Aigua que en l’actualitat es basen en els
mapes editats pel Ministeri de Foment (DGC, 1999) i el CEDEX recollit a la publicació “Máximas
lluvias diarias en la España Peninsular”. El valor de la màxima precipitació diària que s’ha
utilitzat en el dimensionament hidràulic de la xarxa de drenatge de la carretera és Pd = 262,05
mm/dia. El càlcul desenvolupat es pot trobar a l’Annex 4 d’aquest projecte.

8
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Memoria

5. ESTUDI D’ALTERNATIVES

En aquest projecte destaca el minuciós anàlisi d’alternatives dut a terme. Cada una de les tres
traces proposades ha estat estudiada a fons tant en planta com en alçat, s’han detallat les
obres necessàries (de fàbrica, de drenatge, de pas, de desviació de camins, etc) i les
conseqüències que se’n deriven. Així s’ha fet per què és precisament aquest l’origen del
projecte, és a dir, trobar no una, sinó diverses solucions vàlides per a proposar com a
alternativa a la proposta de l’estudi informatiu del 2001. Finalment, es dedueix que les tres
alternatives estudiades són vàlides i serà probablement la decisió política (o a la que obligui la
conjuntura econòmica) la que faci optar per una o altra. Les alternatives es diferencien en les
característiques tècniques, ja que dues d’elles es projecten coma carreteres C-60, molt
adaptades al terreny però amb un radi mínim de 150 m superior als 130 m que exigiria la
norma de carreteres, el que proporcionaria més seguretat i confort. La tercera alternativa és
una C-80 i, donades les seves característiques més rígides, es veu obligada a passar en túnel
uns 300 m. L’avantatge d’aquesta és l’estalvi de temps respecte les altres, però s’està parlant
de l’ordre d’un minut de diferència. El seu problema és l’alt cost de construcció inicial si es
compara amb les altres dues, tot i que la teoria diu que recupera la inversió ràpidament. Però
cal ser pragmàtics i entendre que, en la situació econòmica actual (i sembla que futura), es
decidirà sovint optar per solucions més modestes.
A l’anàlisi econòmica, les tres alternatives treuen molt bona nota en tots els indicadors
plantejats. De tota manera, cal dir que el redactor del projecte creu que caldria una anàlisi de
sensibilitat d’aquests resultats respecte del cost del temps proposat per la normativa. Els més
de 14 euros l’hora pels turismes i 25 pels vehicles pesants fan que la carretera sigui molt
avantatjosa per a la societat. Tot i així, amb preus més reduïts també ho seria, per què, més
enllà d’anàlisis numèriques, beneficia a molta gent. Entre altres coses, per la gran intensitat de
trànsit que hi circula.
A l’anàlisi d’alternatives també es discuteix sobre la posició dels enllaços sud i nord i s’acaba
prenent una decisió en funció d’això. Cal dir que, un cop triada l’alternativa 2 com a
guanyadora, es fan tres modificacions de traçat que no canviarien el resultat de l’anàlisi
d’alternatives, però que es consideren millores respecte el traçat ja força acurat. Es canvia la
posició de l’enllaç nord (es faria així per a les tres alternatives), es rectifica una corba en C per
respectar la normativa i es substitueix la tipologia dels enllaços sud i nord, que en principi eren
rotondes, per enllaços que permeten més continuïtat en el trajecte de Corbera a la B—24.
Els objectius bàsics a complir per les tres alternatives són:
1. Evitar l’ocupació del sòl urbanitzable no programat entre nucli de Can Vidal i el de La
Palma. La via projectada no hauria doncs de separar els dos nuclis.
2. Limitar al màxim l’ocupació per part de la carretera de la zona fluvial de la riera de
Rafamans i l’impacte ambiental sobre l’ecosistema que conforma. És precisament el
que generava rebuig cap a la proposta de la Direcció General de Carreteres.
3. Reduir el trànsit de pas pel nucli urbà alhora i el temps de recorregut actual.
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4. Provocar la mínima afectació a les propietats, procurant no dividir-les.
5. Limitar l’impacte visual de l’actuació sobre el paisatge de La Palma de Cervelló
6. No impedir la possibilitat de que un dia s’uneixin els dos polígons industrials que hi ha
al sud del nucli, a tocar de la N-340.

Les alternatives definitives que s’acaben plantejant han estat, cadascuna d’elles, la millor d’una
família de solucions que partien d’uns mateixos condicionants. Totes elles havien de respectar
els condicionants comuns que s’acaben de citar.
Un cop decidits el punt de partida i el punt final de la variant, les famílies d’alternatives es
diferenciaran fonamentalment per:
-

El corredor pel que passen
Les característiques tècniques (radis mínims i pendents bàsicament)
La quantitat i el cost de les obres de fàbrica que impliquen
El cost total de l’obra (això es valorarà als següents apartats)

Per a comparar les alternatives, podem diferenciar el seu recorregut en tres trams:
Primer tram: des de l’enllaç sud fins al principi del nucli de Can Vidal.
Segon tram: des de l’inici fins al final de l’elevació que separa Can Paulet i Can Llopard de la
zona sud de La Palma de Cervelló.
Tercer tram: des de Can Llopard fins al final de la variant, on s’uneix amb l’actual B-2421.
Eixos de les alternatives plantejades per a la variant de la BV-2421 i eix de la proposta del 2001. Divisió en trams:

Tram 3

Alt 2
Alt 1
Alt 3
Tram 2
Tram1
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5.1. Descripció de les alternatives
La primera gran diferència entre les tres alternatives és la manera de superar l’elevació del
terreny al tram 2, però també es diferencien en que l’alternativa 3 té unes característiques
tècniques més exigents que la fan ser de prestacions superiors a les altres dues, el que també
implica uns moviments de terra i unes obres de fàbrica més importants. Les alternatives 1 i 2
són molt similars en el tram 1 i exactament iguals en el tram 3. En el tram 1 ambdues
s’adapten al terreny intentant afectar el menys possible a la finca agrícola de Can Mascaró
acostant-se al polígon industrial Grab. Les tres alternatives acaben el tram 3 amb un viaducte
d’uns 80 m de longitud sobre la Riera de Rafamans.
Tot i que l’alternativa 3 presenta, a priori, més bones condicions tècniques, les alternatives 1 i
2, més adaptades a la orografia accidentada, són econòmicament més viables

5.1.1.

Alternativa 1

L’alternativa 1 és un intent d’aconseguir un traçat adaptat al terreny i que s’allunyi prou del
nucli de La Palma com per a minimitzar l’impacte visual i sonor sobre ell. El radi mínim en
planta és de 150 m, uns 64 km/h de velocitat de projecte (60 km/h demanaria un radi mínim
de 130 m, que és el de l’alternativa escollida a l’estudi informatiu del 2001. Seria doncs una
carretera C-60. Els pendents en el tram 1 són del 4% i del 1,5 %. Ja al tram 2, quan el traçat
arriba al final de la urbanització de Can Vidal, es separa de l’alternativa 2 i supera l’elevació del
terreny pel costat oest, ben a prop del terreny natural gràcies al radi mínim triat i als pendents
amb els que guanya cota enganxada al vessant. Al costat de les urbanitzacions de Can Rafael i
Can Paulet entra en un petit túnel artificial de 60 m, seguit del viaducte de Can Llopard, de
100 m. El traçat i els pendents han estat triats per a minimitzar la longitud d’aquest túnel, però
entenent que una mica de túnel artificial anirà bé per a facilitar la connectivitat ecològica entre
ambdós costats de la via. En el tram 3, l’alternativa 1, com la 2, discorre adaptada al terreny
per a minimitzar els moviments de terra, amb pendents molt més suaus. El pendent natural
del terreny obliga a col·locar dos petits murs per què el talús de 3/2 de l’hipotètic terraplè és
tan semblant a aquest pendent natural que un terraplè arribaria fins a la zona fluvial. Amb una
petita obra de fàbrica com són els murs s’aconsegueix una gran millora. Finalment, es supera la
Riera de Rafamans amb un tram en viaducte amb un pendent del 4%. La longitud de
l’alternativa 1 és de 3514 m. El principal inconvenient d’aquesta alternativa seria el radi mínim
de 150 m, que no dóna unes prestacions de C-80.
La traça de l’alternativa 1 interseca les lleres de diferents torrents, el que fa necessària la
construcció de nou obres de drenatge transversal per donar continuïtat a aquests cursos
d’aigua.En alguns casos es resol el pas de l’aigua amb un calaix com el del Torrent de Can
Mascaró o el del Torrent de Can Via. En d’altres, quan per aquell punt hi travessa també un
camí, es preveu un calaix mixt per permetre també el pas de vehicles a més del curs d’aigua;
això és així en el camí de Can Vidal nord (PK 1+233), que es desvia i es fa conviure amb el
drenatge transversal d’una petita conca natural gràcies a un calaix mixt, i en el cas del Torrent
de Can Llopard, on es desvia el camí de Can Llopard fins a travessar uns 10 m més endavant pel
mateix punt (PK 1+784) per unir en un de sol dos passos que sinó estarien separats per menys
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de 10 m. En set altres casos s’ha considerat que un tub era suficient per a garantir el pas de
l’aigua d’un costat a l’altre de la carretera projectada.
L’alternativa 1 preveu la construcció de dos viaductes: el de sobre la riera de Rafamans i el de
Can Llopard. El de Can Llopard no talla cap torrent, però sí una conca natural, i evita algun altre
sistema de drenatge transversal en el seu tram. La seva justificació principal és la depressió del
terreny que es troba la traça de la carretera just després del fals túnel de La Soleia. En el
viaducte que travessa la Riera de Rafamans s’intenta no situar cap pila sobre la zona inundable
amb període de retorn de 500 anys. També es preveuen dos murs de contenció. La necessitat
de donar continuïtat als camins rurals tallats pel nou traçat també fan necessària la construcció
de diverses obres de pas: es proposen sis desviaments de camins, tres calaixos pels
corresponents passos inferiors de camins, i dos calaixos mixtes, que permeten tant el pas de
l’aigua com el de vehicles (camí de Can Vidal Nord i camí de Can Llopard).

5.1.2.

Alternativa 2

L’alternativa 2 té un traçat gairebé idèntic al de l’alternativa 1 al tram 1, però se’n diferencia
quan arriba al final de la urbanització de Can Vidal, on intenta passar pel costat obac de
l’elevació del terreny, el que es podria aconseguir sense cap túnel ni viaducte (finalment es
decideix projectar també un túnel artificial per evitar grans desmunts i no fracturar tant el
territori). Al tram 3, coincideix exactament amb l’alternativa 1.
El que la diferencia de l’alternativa 1 al primer tram és que el radi mínim ja no és de 150 m
sinó de 200 m, el que ja significa una velocitat de disseny de 71,5 km/h, és a dir 70 km/h. Les
característiques tècniques en planta són una mica millors doncs en aquest primer tram. En
canvi, el pendent màxim és una mica més fort: com l’alternativa 1, els pendents en el tram 1
són del 4% i 1,5%, però en el tram 2 el pendent augmenta fins al 7% en un tram de 407 m quan
intenta guanyar cota pel vessant que mira cap a La Palma (el vessant obac). L’alternativa 1
tenia 300 m al 5 % i uns 180 m al 6,5 %, és a dir menys pendent però més longitud amb
pendent fort. L’alternativa 1 anava guanyant cota enganxada al terreny i, en canvi, l’alternativa
2, en passar per l’altre costat, no pot adaptar-s’hi tan bé per la presència de la urbanització o
barri de Can Vidal i, en arribar a l’elevació del terreny l’ha de salvar amb una inclinació del 7 %
que inclou un túnel artificial de 134 m, més llarg que el de l’alternativa 1 (que era de 60 m). En
canvi, no li cal el viaducte a la sortida del túnel. Ja al tram 3, igual que l’alternativa 1, els
pendents són molt més suaus (0,3 i 0,5%) fins a arribar al 4% del viaducte sobre la Riera de
Rafamans. Aquí també li calen els murs que limiten el terraplè. La longitud de l’alternativa 2 és
de 3500 m.
L’alternativa 2 es separa clarament de la 1 al tram 2. Com a l’alternativa 1, el camí de Can Vidal
nord també pot passar per sota de la carretera amb un calaix al PK 1+100, però a l’alternativa 2
no caldria que aquest calaix fos mixte. També cal una reposició del camí, però només per a
reposar-lo per sobre del túnel artificial un cop aquest s’hagi executat. A la sortida del túnel,
l’alternativa 2 segueix pel costat obac, és a dir pel costat de la Palma de Cervelló amb un tram
en lleugera trinxera ja amb inclinacions molt més moderades. El túnel artificial de l’alternativa
2 tindrà menys recobriment que el de l’alternativa 1. L’avantatge d’aquest fals túnel seguit de
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la trinxera serà que reduirà els impactes visual i sonor sobre el nucli urbà. Entre el PK 1+480 i el
PK 1+540, l’alternativa 2 va a mig vessant i del PK 1+560 al PK 1+620 va en un terraplè que
s’estén força (fins a un màxim de 27 m en planta) cap al torrent de Can Comarruga, sense
arribar a la seva llera. El tram del PK 1+820 al PK 1+910 és ben diferent a l’alternativa 1 en
aquesta zona, ja que no va en viaducte sinó en terraplè. Això obliga a permeabilitzar aquest
terraplè amb un calaix, que també s’aprofitarà per a fer-hi passar el camí que comuniqui
ambdós costats de la carretera un cop reposats els camins tallats.
A partir del PK 2+000, la traça de l’alternativa 2 torna a ser molt similar en planta a la de
l’alternativa 1 per què ja s’ha entrat al tram 3.
L’alternativa 2 preveu la construcció d’un sol viaducte, el de la Riera de Rafamans. Per donar
continuïtat als camins rurals tallats també cal fer sis desviaments de camins, dos calaixos pels
corresponents passos inferiors de camins, i tres calaixos mixtes, que permeten tant el pas de
l’aigua com el de vehicles.
5.1.3.

Alternativa 3

L’alternativa 3 es diferencia de les altres per què el seu traçat manté unes característiques
tècniques de C-80 (velocitat de projecte de 80 km/h), millors que les de les alternatives 1 i 2,
tot i la irregularitat del terreny. Es fa servir un radi mínim de 265 m, que l’acaba portant a
travessar el tram 2 mitjançant un túnel de 310 m.
Una diferència notable respecte les altres alternatives és que li calen quatre murs enlloc de
dos, tots ells al tram 3, per a limitar els terraplens a les zones on aquests s’estenen massa.
Al tram 1, l’alternativa 3 s’assembla molt a les alternatives 1 i 2. Però, en el seu cas, no es pot
evitar haver de traslladar una torre d’alta tensió, a diferència de les altres dues.
Després de passar per sobre del camí de Can Vidal sud, la traça es separa una mica de la de les
altres dues alternatives a causa del radi mínim de 265 m, que impedeix a aquesta alternativa
adaptar-se tant al terreny com ho fan les altres, el que implica augmentar el terraplè. En
aquest tram s’arriba a una inclinació excepcional del 7% en el perfil longitudinal durant 180 m,
per reduir el túnel amb el que, inevitablement, s’haurà de travessar l’elevació del terreny del
tram 2. Aquí, on les altres dues alternatives es separen per passar una per la banda soleia i
l’altra per l’obaga, l’alternativa 3 entra en un túnel de 310 m amb una inclinació de la rasant
del 2,75 %, inferior a la màxima del 3% que indica la norma de traçat 3.1-IC. Segons la norma,
amb aquestes característiques i com el túnel no és urbà, no caldrà sistema de ventilació, però
sí que caldrà il·luminació normal, il·luminació de seguretat, d’emergència, sistema
d’alimentació ininterrompuda (SAI), extintors i senyalització de sortides i equipaments
d’emergència, i senyalització.
Sortint del túnel, el radi mínim de 265 m li torna a impedir adaptar-se tan bé al terreny com les
altres dues alternatives, però a l’alçada de Can Via, al PK 2+680, les tres traces ja seran gairebé
idèntiques. Es fa passar el torrent de Can Comarruga en un tub o calaix i es desvia el camí de
Can Llopard, entre els PK 1+690 i 1+754 es preveu el primer mur, que permet deixar espai per
a la reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera. Entre el PK 1+850 i el PK 1+940, la
carretera va en una trinxera on el desmunt del costat muntanya arriba a alçades d’uns 16 m
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durant un tram de més de 60 m: l’impacte visual hauria de ser estudiat si aquesta fos
l’alternativa escollida. Al PK 2+185, el segon mur esmentat permet que el terraplè no
s’estengui fins a la plana de Rafamans; es proposa desviar el camí conegut com a carrer
Camarassa per portar-lo gairebé sense pendent fins a un camí ja existent que finalment acaba
fent-lo passar sota la via pel mateix punt on creuarà el desviament del camí conegut com a
carrer Gran. Per a evitar que calgui desviar el camí conegut com a carrer Camarassa bastant
més que a les alternatives 1 i 2, es porta fins a un altre camí ja existent per què fer baixar
directament el camí fins al punt de pas implicaria imposar un fort pendent. Tot i aquesta volta
suplementària que s’imposarà a qui circuli per aquest camí, no es planteja un creuament a
nivell amb la carretera per què justament aquesta alternativa és la que permet una velocitat
més alta dels vehicles i una cruïlla a nivell en corba seria perillosa.
La longitud de la carretera és la menor de les tres alternatives, val 3347 m. Caldrà valorar si val
la pena poder anar a 80 per un tram tan curt de carretera, sobretot si això implica una
diferència important en els costos.
L’alternativa 3 preveu la construcció d’un sol viaducte (el de la Riera de Rafamans), un túnel
artificial entre Can Vidal i Can Llopard, quatre murs de contenció, sis desviaments de camins
per donar continuïtat als camins rurals tallats, dos calaixos pels corresponents passos inferiors
de camins, tres calaixos mixtes que permetin tant el pas de l’aigua com el de vehicles, set tubs
de drenatge transversal, tres obres de drenatge transversal en forma de calaix i el trasllat
d’una torre d’alta tensió. Queda doncs clar que aquesta alternativa implicarà força més obres.
Mantenir l’opció inicial de sortir d’enllaços en forma de rotonda de radi petit implicaria
disminuir força la velocitat al entrar-hi, així que caldria valorar si val la pena augmentar el radi
mínim de la traça per una petita millora en el temps de recorregut. El que és segur és que la
nova carretera seria més segura. Però el tram que continua fins a Corbera no és d’aquestes
característiques. A l’actual BV-2421, les tres corbes aigües avall del punt de connexió de la
nova variant tenen radis de 34, 48 i 79 m. Aigües amunt, és a dir per la carretera per la que
hauran de continuar els vehicles que vagin de Barcelona a Corbera per la BV-2421, trobaran
uns radis de 92, 170, 92, 106, 50, 73 i 45 m. Caldria valorar si té sentit fer la nova variant amb
radis de 265 m si després els vehicles hauran de passar per corbes de radi 50 i 45 m, és a dir de
velocitat específica de 40 km/h. Potser fins i tot seria perillós fer que els conductors passessin
d’una carretera de velocitat de projecte 80 km/h a una altra amb trams de velocitat específica
de 40 km/h.

5.2. Anàlisi econòmica
Després d’un treball en el que es detallen els amidaments de les tres alternatives i es busquen
uns preus unitaris per a diferents partides de l’obra, s’arriba a uns pressupostos d’execució
material (PEM) i d’execució per contracte (PEC) que es resumeixen aquí:

14
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Memoria

Valoració (€) del PEM, PEC i estimació cost de l’obra per a les tres alternatives proposades

Concepte
PEM
Despeses generals (13% PEM)
Benefici industrial (6% PEM)
PEC (IVA exclòs)
Expropiacions
Estimació cost obra (PEC + expropiacions)

ALT 1 (€)
7 540 020
980203
452401
8972624
188030
9 160 655

ALT 2 (€)
7 077 201
920036
424632
8421870
188415
8 610 284

ALT 3 (€)
14 358 341
1866584
861500
17086426
146659
17 233 085

Segons aquests costos estimats, l’alternativa 3 és clarament més cara que les altres dues,
essent penalitzada sobretot pel cost del túnel de més de 300 m (el túnel de l’alternativa 1 és
més curt, 60 m), també pels moviments de terres més importants que a les altres i pels quatre
murs necessaris enlloc de dos. Tot això es deriva de la rigidesa de les seves característiques de
traçat. L’alternativa guanyadora serà la 1 o la 2, si no és que a l’anàlisi multicriteri es valoren
molt negativament els efectes de construir una carretera C-60 enlloc d’una C-80.
L’estimació d’aquests costos manca una mica de realisme, però sí que és molt útil per a ferse’n una idea aproximada i poder decidir ràpidament quina alternativa pot interessar
desenvolupar més en profunditat o, com és el cas, per a descartar-ne una només pel criteri
econòmic que probablement serà decisiu, vista la diferència de cost entre l’alternativa 3 i les
altres dues. Entre les alternatives 1 i 2 ja es veurà si els altres criteris de decisió fan variar la
tendència que, si només es valorés l’econòmic, faria triar l’alternativa 2. Però la diferència és
tan petita que probablement decidiran altres factors durant l’anàlisi multicriteri.
Per ajudar a decidir quina alternativa serà la triada, s’ha dut a terme un estudi econòmic que
no només tingui en compte el cost de execució de l’obra i que engloba una anàlisi CostBenefici i una anàlisi de rendibilitat econòmica de les tres alternatives plantejades. En aquest
estudi es considera que l’any de posada en servei serà el2013, per això tots els valors i costos
estaran actualitzats a aquest any. A continuació es mostren els resultats obtinguts per a les
tres alternatives.
Resum dels principals indicadors utilitzats per a valorar les tres alternatives

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

VAN
34 375 671
35 320 284
41 765 935

B/C
5,27
5,69
3,67

PRI
4
4
5

TIR
49,34
50,27
30,39

D’aquesta anàlisi es pot concloure que les tres alternatives compleixen sobradament les
condicions mínimes de viabilitat. La TIR de l’alternativa 3 és menor que la de les alternatives 1 i
2 però, tot i així, una TIR del 30 % és molt alta per un projecte de carreteres. En tots tres casos
s’obtenen resultats clarament superiors a la taxa d’interès actual, que per un dipòsit a termini
difícilment superen el 2%.
De tota manera, uns resultats tan espectaculars fan sospitar de les hipòtesis fetes. Els resultats
obtinguts pel TIR de cada alternativa són molt bons, tan bons que fan sospitar. Seria
convenient fer una anàlisi de sensibilitat de aquests valors en funció del preu del temps (podria
ser menys car del que preveu la norma) i de la IMD, que podria ser inferior a l’esperada. El
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preu del temps utilitzat és el que diu la norma “Recomendaciones para la evaluación
económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre 1990) en la
seva versió amb preus del temps actualitzats amb dades del 2010:
Plleugers = 14,63 €/h i Ppesants = 25,08 €/h,
que podrien considerar-se exagerats segons el fet a altres estudis d’aquest tipus.
El període de recuperació de la inversió és ben curt en tots tres casos 4 anys per les
alternatives 1 i 2, 5 anys per l’alternativa 3.
Des de un punt de vista econòmic, només el valor actualitzat net (VAN) és superior per
l’alternativa 3. Però, donada la clara diferència entre la inversió inicial a fer per executar
l’alternativa 3 (cost de l’obra, PEC + expropiacions, de 17,2 milions d’euros) respecte les altres
dues alternatives (9,1 milions l’alternativa 1 i 8,6 milions l’alternativa 2) i tenint en compte la
conjuntura econòmica actual, sembla prudent descartar l’alternativa 3 i plantejar només les
alternatives 1 i 2. Queda clar que l’alternativa 3 està molt penalitzada pel cost del túnel
excavat.
Entre les alternatives 1 i 2 hi ha poques diferències des del punt de vista econòmic, però tots
els indicadors són una mica favorables a l’alternativa 2, que seria l’escollida si només ens
fixéssim en l’anàlisi de rendibilitat econòmica. De tota manera, caldria realitzar un exhaustiva
anàlisi multicriteri per fer intervenir en la decisió altres factors rellevants i poder executar
l’alternativa més adient des de tots els punts de vista.

5.3. Anàlisi multicriteri
L’anàlisi multicriteri és una anàlisi paral·lela a l’estudi econòmic en la que s’intenta valorar de
forma conjunta tots els paràmetres que haurien de tenir importància per escollir una
alternativa o l’altra. El concepte bàsic és que la decisió final no hauria de fonamentar-se només
en el criteri econòmic, tot i que aquest és molt important i més en el moment actual en el qual
obres molt necessàries no es comencen o fins i tot estan aturades per problemes econòmics
de les administracions que les han de dur endavant. S'ha considerat convenient tenir en
compte, a més de l’aspecte econòmic, altres beneficis i costos, com l'impacte ambiental,
l'impacte social, etc. Amb això s'ha confeccionat el que es coneix com Estudi Multicriteri.
A la taula següent es presenten les diferents categories d’indicadors utilitzats, els pesos
assignats a cada indicador i el valor de cada indicador. La suma ponderada de les valoracions
dels
indicadors
per
cada
alternativa
proporciona
una
valoració
global.
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SÍNTESI D'INDICADORS
CONCEPTE

PES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

MEDIAMBIENTALS

0,3

1,815

1,86

1,83

TERRITORIALS

0,2

1,24

1,27

1,54

FUNCIONALS

0,2

0,74

0,88

1,435

ECONÒMICS

0,3

2,325

2,58

1,44

TOTAL

1

6,12

6,59

6,25

Aquests resultats porten doncs a triar l’alternativa 2. Però cal dir que posa en evidència que
les diferències entre les tres alternatives no són grans si es té en compte el conjunt de factors
que es consideren més importants. Així doncs, tot i triar l’alternativa 2, la introducció d’un
altre criteri o la consideració diferent dels pesos, de les ponderacions, podria fer variar la
decisió. Per exemple, podrien existir criteris més polítics que fessin variar la decisió. I el millor
de tot és que això no seria tan dolent com en d’altres projectes, per què en aquest cas les tres
alternatives semblen prou bones. L’alternativa 3 es veu perjudicada per la seva alta inversió
inicial.
De tota manera, com ja s’ha dit, caldria fer una anàlisi de sensibilitat dels indicadors
econòmics, ja que els resultats obtinguts per de cada alternativa són molt bons, tan bons que
fan sospitar. Seria convenient veure com variarien aquests valors en funció del preu del temps
(podria ser menys car del que preveu la norma) i de la IMD, que podria ser inferior a
l’esperada.

6. DESCRIPCIÓ DE LA VARIANT

6.1. Traçat

6.1.1. Carretera actual
La carretera BV-2421 actual pertany a la xarxa local. Però l’ús que se’n fa és intermunicipal, és
a dir que usuaris de diferents municipis l’utilitzen per a incorporar-se a la xarxa viària principal
des del seu nucli residencial o viceversa. La carretera actual no té unes característiques de
traçat en planta adequades per la intensitat de trànsit que té. Aquestes característiques varien
en funció del punt quilomètric, però es poden dividir bàsicament en tres trams:
-

El tram entre la B-24 i l’extrem sud del nucli de La Palma de Cervelló
El tram urbà
El tram entre l’extrem nord del nucli de La Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat

El primer tram té dos carrils de 3,5 m d’amplada i vorals variables d’entre 0,60 i 1 m. Els radis
mínims són actualment de 80 i 100 metres, tot i que quan es surt des de la B-24 els radis són
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més amples (150, 180 i fins i tot de 400 m). Els segon tram és el de la travessa urbana i, per
tant, els radis tenen una menor importància. Els vorals queden substituïts per voreres, tot i
que no n’hi ha a tot el tram. Al tercer tram, ja fora del nucli, el radi mínim és de 60 metres, i hi
ha radis de 43, 35, 41 m just a la zona abans d’enllaçar amb la nova variant proposada. Els
carrils tornen a tenir entre gairebé 3,5 m d’amplada. Queda doncs molt clar que, si la nova
carretera té un radi mínim de 150 m com té, la qualitat de la conducció augmentarà molt
significativament. Des del punt on enllaça la nova variant amb la carretera actual i anant en
direcció a Corbera, els radis són de 76, 84, 169, 92, 460, 106, 50 i 73 m. Així doncs, potser no
cal fer un traçat que permeti anar molt ràpid per la nova variant per què, al tornar a l’actual
tram entre La Palma i Corbera, els vehicles es trobaran amb uns radis petits, fins i tot un de 50
m! Sembla que no tindria gaire sentit fer la nova variant amb radis de 265 m com era
l’alternativa 3 si després els vehicles hauran de passar per corbes de radi 50 m, és a dir de
velocitat específica de 40 km/h. Seria perillós fer que els conductors passessin d’una carretera
de velocitat de projecte 80 km/h a una altra amb trams de velocitat específica de 40 km/h.

6.1.2.

Carretera projectada

6.1.2.1 Característiques geomètriques

La carretera projectada és una carretera convencional de dos carrils. La secció és de dos carrils
de 3,5 m i dos vorals de 1,5 m (o secció 7/10). El radi mínim de l’alternativa finalment triada és
de 150 m. Aquest radi mínim es troba a tres corbes, les altres tenen radis més generosos com
es pot veure al llistat de traçat en planta. Serà doncs una carretera del grup 2 segons la norma
3.1-IC de Traçat.
Aquest radi mínim millora molt el radi mínim de la carretera existent en aquest tram. També el
traçat proposat per l’estudi informatiu del 2001 (el que anava per la zona fluvial de la riera de
Rafamans que es vol preservar) que tenia un radi mínim de 130 m, el que correspon a una
carretera C-60.
La velocitat del projecte és de més de 60 km/h (seria 60 si el radi mínim fos 130), arriba
gairebé als 65 km/h (seria així amb un radi mínim de 155m). Amb la velocitat limitada a 60
km/h, la conducció serà còmoda i segura.
Pel que fa al traçat en alçat, a causa del relleu accidentat en el qual es situa la carretera i
també a causa de l’objectiu de reduir els moviments de terra i adaptar-se al terreny, la via
projectada té inclinacions de la rasant importants, sobretot en el segon tram, on la inclinació
de la rasant arriba al 7% al haver de salvar la elevació del terreny passant pel costat de la
palma, a diferència de com ho feia l’alternativa 1. Aquest tram inclou un túnel artificial de 109
m. Aquest valor compleix la norma “3.1-IC de Trazado”, que fixa, per una carretera C-60, una
inclinació màxima del 6% i una inclinació excepcional del 8%. Al traçat finalment triat no li cal
cap viaducte a la sortida del túnel com el que apareixia a l’alternativa 1. Després, ja en el tram
3, els pendents són molt més suaus (1%, 0,5% i -0,5%) fins a arribar al 4,5% del viaducte sobre
la Riera de Rafamans. Aquí també li calen uns murs que limiten el terraplè.
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6.1.2.2 Programes de traçat

Per a fer el projecte de la nova variant, els programes de traçat utilitzats han estat dos:
-

-

InRoads: s’ha utilitzat per buscar els traçats que s’adaptessin al que demanava el
problema plantejat, dibuixant moltes alternatives fins a arribar a tres de definitives i
diferenciades
WH: s’ha utilitzat per, un cop els traçats de les alternatives havien estat definits amb
InRoads, aconseguir els moviments de terra detallats numèricament, a més d’altres
resultats, ja que aquest aspecte no era dominat per l’autor del projecte amb el
programa InRoads

6.1.2.3 Criteris

Els criteris considerats per al disseny de la nova variant de la carretera BV-2421 al seu pas per
la Palma de Cervelló han estat els següents:
1. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà de La Palma.
2. Reduir el temps de recorregut del trànsit passant actual gràcies a la possibilitat de
desviar-lo per fora de la població. L’anàlisi cost-benefici demostra que això és molt
rentable
3. Millorar la qualitat de l’itinerari i que sigui més fàcil pels conductors conduir-hi, és a dir
que s’obtingui un bon nivell de servei per al trànsit. Per això s’han dissenyat unes
corbes circulars en planta el més generoses possible per a obtenir una conducció més
còmoda i segura que la que proporciona l’actual traçat, tot això sense deixar
d’adaptar-se al terreny, que és força accidentat.
4. Adaptar la geometria en alçat el màxim possible al terreny, tot i l’accidentada orografia
de la zona per on es passa.
5. Evitar l’ocupació del sòl urbanitzable no programat que el municipi de La Palma de
Cervelló té previst en el seu POUM entre el petit nucli de Can Vidal i el nucli de La
Palma. Tampoc impedir la possibilitat de que un dia s’uneixin els dos polígons
industrials que actualment hi ha al sud del nucli, a tocar de la N-340: el polígon
industrial Grab i el de Can Mascaró,
6. Limitar al màxim l’ocupació per part de la carretera de la zona fluvial de la riera de
Rafamans i l’impacte ambiental sobre l’ecosistema que conforma.
7. Provocar la mínima afectació a les propietats, procurant no dividir-les.
8. Limitar l’impacte visual de l’actuació sobre el paisatge de La Palma de Cervelló

A l’anàlisi d’alternatives també es discuteix sobre la posició dels enllaços sud i nord i s’acaba
prenent una decisió en funció d’això. Però, un cop triada l’alternativa 2 com a guanyadora, es
fan quatre modificacions de traçat que no canviarien l’anàlisi d’alternatives, però que es
consideren millores respecte el traçat ja força acurat.
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6.1.2.4 Millores de traçat sobre l’alternativa escollida

Després que l’anàlisi d’alternatives portés a que l’escollida fos l’alternativa 2, al desenvolupar
el projecte constructiu, es varen detectar algunes possibles millores en el traçat. Tres d’elles
van ser finalment incorporades al traçat. Podria pensar-se que aquests canvis haurien afectat a
l’elecció de l’alternativa però no és així. Les millores consisteixen en:
- Modificar el traçat al seu inici per evitar haver de desplaçar una torre d’alta tensió
- Canviar la posició de l’enllaç nord
- Rectificar una corba en C per respectar la normativa
- Canvi en la tipologia dels enllaços sud i nord, que en principi eren rotondes, per permetre que
l’itinerari entre Corbera i la B-24 es faci sense aturades. El tram urbà deixa doncs de ser part
del tronc principal.

6.1.2.5 Posició dels enllaços

La posició dels enllaços de inici i final de la variant ha estat decidida fent un estudi
d’alternatives per a cada un. La posició de l’enllaç sud havia de complir uns certs
condicionants: ja que la nova carretera no havia de separar els nuclis de La Palma i de Can
Vidal, la nova variant havia de començar al sud de Can Vidal. Les possibles localitzacions
plantejades pel punt de sortida o enllaç sud són les següents:
Possibles localitzacions per a l’inici de la nova variant de la BV-2421 (numerades en vermell):

2

1
3

Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge de l’ICC
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Una primera possibilitat seria que la variant comencés a la mateixa rotonda on s’inicia l’actual
BV-2421 des de la B-24, però com una carretera diferent a l’actual BV-2421. Això obligaria a
refer la rotonda deprimida d’enllaç amb la B-24, que és força nova, ja que, si es mantenen les
dues vies que ara en surten, no hi ha prou espai entre el ramal de l’actual BV-2421 que en surt
i la N-340, aprofitada aquí com a ramal. A més, caldria un desmunt important, ja que el terreny
de Can Mascaró està elevat respecte la carretera.
Vista des de la B-24 (sobre la rotonda deprimida) de l’actual BV-2421 (dreta) i la N-340 (esquerra):

Font: Google Earth

Una segona possibilitat seria que comencés entre el polígon industrial de Can Mascaró i Can
Vidal, però la carretera per aquí va força més baixa que el terreny i la nova variant hauria de
començar amb importants desmunts. A sobre, no hi hauria possibilitat de donar accés directe a
la carretera des del polígon Grab. A més, els terrenys que s’haurien d’ocupar trepitjarien part
de Can Mascaró, una gran propietat de agrícola a l’extrem sud de Can Vidal. Al allunyar-se
d’aquesta alternativa s’eviten possibles al·legacions dels propietaris. Els costos d’expropiació
dels sòls urbans que es troben al sud de Can Vidal encaririen més l’obra i separarien el futur
nucli format per La Palma i Can Vidal.
Una tercera possibilitat era fer sortir la nova variant de la N-340, que ara exerceix de ramal de
la B-24 a partir de la rotonda de Can Mascaró. Si no es situa massa a prop del Torrent de Can
Mascaró, aquesta solució queda prou a prop del polígon industrial Grab i permetria iniciar la
variant prou lluny dels terrenys agrícoles de Can Mascaró i de la finca adjacent que queden a
una cota més elevada, evitant així grans moviments de terra i disminuint l’impacte visual des
d’aquestes finques agrícoles.
Per tot això, la solució adoptada inicialment era la tercera, aproximadament com a la imatge
següent.
Però, un cop analitzat el trànsit existent actualment a la BV-2421 i donada la petita mida que
pot tenir la rotonda a la N-340 a causa de la limitació d’espai per l’existència del torrent de Can
Mascaró (la rotonda pot ser com a màxim d’uns 58 m de diàmetre exterior i uns 38 m de
diàmetre interior), es considera que la important IMD que es preveu que circularia per la nova
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variant (uns 12500 vehicles/dia des de la seva posta en servei), es considera més adequat
projectar una via que no impliqui reduccions de la velocitat (les causades per les possibles
rotondes) per als conductors que circulin en el trajecte Corbera-B-24 o l’invers.
Localització adoptada per a l’inici de la nova variant de la BV-2421:

Font: Elaboració pròpia

La posició de l’enllaç de reincorporació a l’actual traçat de la BV-2421 també ha estat una de
les modificacions que s’han produït al traçat definitiu respecte les alternatives que es van
plantejar a l’estudi d’alternatives del traçat.
Les tres opcions considerades han estat les següents:
Possibles localitzacions per al final de la nova variant de la BV-2421 (numerades en vermell):

A

B
C

Font: Elaboració pròpia

L’alternativa A ha estat la utilitzada a l’anàlisi d’alternatives per a totes les alternatives. El
traçat arribava pràcticament perpendicular a l’actual BV-2421 i així hi havia espai per a posar
els ramals de la rotonda. També respectava la llera de la riera de Rafamans, que era creuada
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en viaducte pel punt més estret que es va trobar. Com a factor negatiu, aquesta posició de
l’enllaç era la més allunyada del nucli i difícilment serviria per atraure els conductors que,
baixant de la urbanització de Fontpineda, volguessin anar cap a Barcelona.
L’alternativa B es situa en un punt entremig de A i C. Respecta menys la llera de la riera que si
l’alternativa A, molt més que si es fa a l’alternativa C.
L’alternativa C és aproximadament on empalmava la proposta de l’estudi informatiu del 2001.
Estava prou a prop del nucli com per atraure els vehicles que baixen de Fontpineda, però en
contra tenia que la ocupació de la llera de la riera era molt important per ser el punt on la vall
és més ample d’entre les tres alternatives. També cal dir que ocupava l’espai de Can Via, un
espai públic on molts ciutadans hi passen estones de lleure i hi mengen a l’aire lliure. L’impacte
visual del viaducte desaconsella fer-lo en aquest punt.
Un cop descartada l’alternativa C, la A té l’avantatge de fer el viaducte més curt i de ser millor
lloc per posar la rotonda, la B de fer la variant més curta. Si es decideix posar una rotonda, és
per què s’espera que algú faci el moviment de la Palma cap el nus i després torni enrera per la
variant cap a Barcelona. Com sembla que aquest moviment és minoritari respecte el que ve de
Corbera cap a Barcelona, i donada la distància de A respecte el nucli, s’acaba decidint no posar
una rotonda per afavorir l’itinerari Corbera-B-24 i deixar-lo sense aturades a les rotondes.
Finalment doncs la posició triada és la B, però amb una altra tipologia d’enllaç que es
presentarà tot seguit.

6.1.2.6 Tipologia dels enllaços

Els enllaços amb les carreteres existents als punts d’inici i final del projecte van ser pensats
inicialment com unes rotondes a cada extrem per a les tres alternatives plantejades. Això feia
que tots els vehicles que passessin per la variant s’haguessin d’aturar o al menys reduir molt la
seva velocitat per entrar amb prudència a les dues rotondes. Finalment, un cop triada
l’alternativa, es decideix optar per una solució d’enllaços on l’itinerari sense interrupcions sigui
el que uneix Corbera i Barcelona sense passar per La Palma. S’ha considerat que, vistes les
dades de trànsit de l’annex 8, la variant projectada serà utilitzada pels vehicles que fan aquest
itinerari en un o altre sentit sense passar per La Palma. Els viatges generats al nucli de La Palma
no agafaran la variant (ja que aniran per la via actual, en direcció a Barcelona o a Corbera
travessant el nucli), així que no té gaire sentit fer una rotonda per a ells.
Enllaç sud:
Al punt on la nova variant enllaça amb la N-340, es podrien plantejar tres moviments possibles
pels vehicles provenint de Corbera: el que permet incorporar-se a la B-24, el que permet anar
per la N-340 cap a Quatre Camins o bé el que permetria anar cap a Cervelló. Però el moviment
dels vehicles que, venint de Corbera per la variant, volen anar cap a Cervelló ja es podrà
produir anant cap a la B-24 i fent un canvi de sentit a la rotonda elevada de la B-24, que està a
uns 130 metres d’aquest enllaç. Es constata que la capacitat d’aquesta rotonda és prou
important (té un diàmetre de 80 m) i que el moviment de Corbera cap a Cervelló serà molt
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minoritari respecte al de Corbera cap a la B-24, i que l’espai per situar un ramal entre la nova
variant i el polígon industrial i la N-340 és molt curt. Per tot això, es creu totalment admissible
fer un enllaç incomplet. Així s’evitarà provocar l’aturada del trànsit que vingui per la nova
variant i també del que vingui per la N-340 en qualsevol dels sentits.

Enllaç sud proposat:

Enllaç nord
Allà on es vol situar l’enllaç de l’actual BV-2421 amb la nova variant no hi ha prou espai físic
com per a posar un enllaç de les dimensions que demanaria un enllaç del tipus trompeta. En
realitat, fins i tot la rotonda no seria fàcil d’encabir, i s’acabaria fent una rotonda de diàmetre
molt petit per aconseguir-ho, el que finalment reduiria molt la seva capacitat, i això no casaria
amb l’elevada intensitat de trànsit que ha de circular per la nova variant.
Aquest enllaç és doncs un enllaç que no conté tots els moviments, és incomplet. No és gaire
habitual que un enllaç de tres trams no contingui tots els moviments però, com ja s’ha
esmentat, aquí es justifica per la manca d’espai per fer un enllaç complet i per què el
moviment no contemplat seria totalment minoritari (a part de tenir una alternativa clara, que
és travessar el nucli quan el viatge s’origina al nucli).
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Enllaç nord proposat:

6.2. Moviments de terres

6.2.1. Desmunts
Els desmunts que es generen amb la traça de l’alternativa escollida per a la variant de la
carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló s’han intentat reduir per a disminuir també l’impacte
visual que pugui tenir la traça de la carretera. S’ha mirat d’adaptar el traçat al terreny al màxim
possible, però respectant els paràmetres que dicta la Norma 3.1-IC de traçat per a les
carreteres C-60. Però cal no oblidar que la carretera es pot considerar que es situa gairebé en
terreny de muntanya en el seu tram 2, que seria un terreny accidentat.
A la zona on el sòl es composa de gresos silícics i d’argiles, es poden fer servir desmunts amb
un pendent fort, del 1(H):2(V). Durant l’etapa del traçat es van assajar alternatives amb un
pendent més suau pels desmunts com seria un 3(H):2(V) però, a causa del terreny accidentat
que es travessa, es produïen desmunts que s’estenien molt en planta, el que provocaria una
important fractura al territori travessat. Com es va comprovar in situ que la carretera actual
aguantava bé els desmunts 1(H):2(V) (veure imatge següent), es va decidir optar per aquesta
solució, que finalment ha optimitzat el moviment de terres, que queda molt compensat,
sobretot considerant el reblert del tram amb túnel artificial i l’execució de les connexions sud i
nord amb les carreteres actuals. Pel que fa als desmunts projectats en sòls quaternaris es
comprova in situ que la carretera actual també els té i per això es suposa que es podrà fer igual
a la traça projectada. És evident que caldrà fer un estudi geotècnic complert abans de
començar l’obra per comprovar que aquestes hipòtesis són consistents.
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Desmunts existent entre l’extrem nord del nucli i el futur enllaç nord proposat:

:

L’alçada màxima de desmunt que es troba a la carretera projectada és d’uns 15 m, però és a
un tram curt (just abans d’entrar al túnel artificial) i, tot i que a altres zones el desmunt també
arriba a alçades importants, no és així a la majoria de la traça. On la traça projectada
provocaria el màxim desmunt és a la zona on s’ha decidit situar el túnel artificial, que anul·la
doncs el desmunt. Des del punt de vista constructiu, en realitat sí que caldrà fer el desmunt de
la zona del futur túnel ja que, per construir-lo, caldrà primer excavar, col·locar el túnel amb les
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peces prefabricades i després recobrir de terres el túnel. Després del túnel, els desmunts
disminueixen d’alçada i la carretera va pel tercer tram adaptant-se força bé al terreny.

6.2.2. Terraplens
D’acord amb l’estudi geològic i geotècnic realitzat, el pendent adoptat per a l’execució dels
talussos de terraplè és un 3(H):2(V). Els terraplens que es produeixen no són excessivament
alts, però en alguns punts tenen tendència a estendre’s molt per què aquest pendent 3/2
s’apropa força al pendent natural del terreny. Per això en algunes zones es decideix col·locar
uns murs de contenció per evitar aquesta extensió dels terraplens, que s’aproparien a la llera
de la riera de Rafamans. Ja que una de les motivacions de intentar un traçat per aquesta zona
és mantenir la plana fluvial de la riera de Rafamans com a l’espai públic i paisatgístic més
apreciat pels habitants de La Palma, es protegeix la zona de l’impacte visual de grans
terraplens baixant cap a ella.
El sòl existent només es considerarà “tolerable” a tota la traça de la nova variant. Cal recordar
la presència d’argiles que s’alternen amb la roca més consistent (gresos). S’aprofitarà tot el
que es pugui del volum de terres de desmunt per a cobrir part del volum necessari de terres
del terraplenat, però una part d’aquest terreny de desmunt no serà aprofitable i haurà de ser
utilitzat com a material per a ser estabilitzat o bé a portar a abocador. Per decidir quina
proporció hi haurà de cada fracció caldria un estudi geològic i geotècnic complet de la traça de
la nova variant, i en un projecte com aquest no es tenen aquests recursos. Per això es fa la
hipòtesi de que es podrà aprofitar al voltant d’un 75% del sòl excavat com a material per
construir terraplens, sòls estabilitzats dels tipus 1 i 2 i també pel reblert de sobre del túnel
artificial. La resta del material extret, un 25%, serà portat a abocador. Per aquest objectiu, es
proposa el dipòsit controlat de la pedrera Sílvia a El Papiol, que està més a prop de la zona
d’obres que el dipòsit controlat d’Esparreguera (Pedrera Montserrat).

6.2.3. Volums de materials
Es presenta una taula amb els resultats finals del càlcul del moviment de terres corresponent
al traçat de la variant:
Resum dels volums moviments de terra

Sòl estabilitzat
Terra vegetal
Terra vegetal
(m3)
Desmunt (m3)
Terraplè (m3)
12309 de S-EST1
200268,6
75264,3
12711,5
7556,8
12270 de S-EST2
Després d’aplicar al material d’excavació el coeficient d’esponjament (1,1) i portant el 25 % de
material no aprofitable a un abocador controlat (es proposa el de la Pedrera Sílvia, a El Papiol),
el material aprofitable del desmunt són uns 166417 m3. Aquest material serà utilitzat per a fer
terraplens (nucli de terraplè), sòls estabilitzats S-EST1 i S-EST2 i el reblert del túnel artificial. En
resum, el volum de terra necessari serà:
Desmunt (m3)

Terraplè (m3)
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3

Volums de terra a utilitzar (m )

Terraplè
S-EST1
S-EST2
Reblert del túnel
Total necessari

84163
12059
12006
60935
169163

Així, malgrat quedar molt compensats els volums de desmunts i terraplens, caldran encara uns
2746 m3 de material d’aportació. Un volum tan reduït seria possible que es podés obtenir de
les excavacions de les cunetes i altres obres que no han estat tingudes en compte en aquest
estudi de moviments de terres. És possible doncs que, un cop s’estigui executant l’obra, no
calgui portar material d’altres llocs. Si malgrat tot calgués, es podria obtenir fàcilment a la
pedrera indicada a l’annex 11, de Procedència de Materials, que és la pedrera Bercontres, a
tocar del nucli d’Ordal, al municipi de Subirats.

6.3. Estudi de trànsit
A l’estudi de trànsit es vol formular numèricament un problema que es fa palès a la vida
quotidiana per les disfuncionalitats que es produeixen actualment. El carrer principal d’un
nucli urbà és travessat per un trànsit intens que és en gran part de pas, amb els conflictes que
això provoca. La carretera recull el trànsit de les urbanitzacions residencials de baixa densitat
que es troben al nord de La Palma i, sobretot, trànsit provenint del municipi veí de Corbera de
Llobregat que es dirigeix cap a la B-24, una via de doble calçada de la xarxa metropolitana de
gran capacitat. La tipologia d'urbanització dispersa característica de Corbera afavoreix molt l'ús
del vehicle privat. La BV-2421 suporta doncs un trànsit molt superior al que li tocaria a una
travessia urbana, el que provoca retencions, algun accident greu i enfrontaments entre els
habitants del nucli amb els de les urbanitzacions.
Es vol analitzar la situació actual i futura del trànsit de vehicles lleugers i pesants que circulen i
circularan per l’actual carretera BV-2421 i els que circularien per la variant proposada, per
saber si aquesta permetrà absorbir tot el flux de vehicles que hi circulin i també per conèixer la
categoria de trànsit pesant que a la fi es traduirà en el disseny de la capa de ferms.

6.3.1. Dades de trànsit
Les estacions d’aforament que poden oferir dades adequades pel tram estudiat són:
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Estacions d’aforament de la BV-2421

km 8,0

km 5,38
km 4,0

km 1,5

Font: Base 1/50000 de l’ICC

Són gestionades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat, i les seves darreres dades són:
Trànsit mesurat a diferents estacions d’aforament de la BV-2421

CARRETERA
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
B-24

PK
9000
8027
5385
4000
1500
nd

TITULAR
DIBA
DIBA
DIBA
Generalitat
Generalitat
Ministerio

IMD
788
2925
7644
12418
15717
30089

% Pesants
42,10%
3,16%
10%
4,96%
7,04%
5,98%

ANY
2012
2012
2012
2010
2007(*)
2010

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento

Si es representen les dades que s’han pogut recollir de l’evolució del trànsit a les cinc estacions
d’aforament de la BV-2421 i a una ja a la B-24:
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Evolució del trànsit a les estacions d’aforament de la BV-2421

Estació B-24 Estacions de la BV-2421
PK
PK
PK
Any
B-24
1+500 4+000
5+385
1999
6601
2000
2001
17810 16359
6890
2002
2003
16458 13153
7448
2004
13489
2005
18874
8111
2006
14673
2007
15717
2008
6127
2009
2010
30089
12418
7771
2011
12623
2012
7644

PK
8+027

PK
9+000
726
775
798

2208
2372

807
1006

3099

1253

3396

1202

2925

788

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento

Les dades que més destaquen són que la IMD al PK 4 km (entre Corbera i La Palma) va ser de
16 359 vehicles/dia l’any 2001 i de 14673 l’any 2006, i la IMD al PK 1,5 km (entre La Palma i la
B-24) va ser de 18874 el 2005 i de 15717 al 2007. Aquestes estacions al nord i al sud del nucli
confirmen que aquest és travessat per un trànsit intens. Al matí, la gran majoria es dirigeixen
cap a Barcelona i a la tarda - vespre en tornen. Els que travessen el nucli pel matí provenen
majoritàriament de Corbera, que és on es pot dir que la carretera comença o acaba. En
realitat¸ pot haver-hi una part del trànsit que vingui de més enllà de Corbera, però les dades de
l’estació del PK 9 km confirmen que és una part petita del gruix del trànsit (IMD de 775
vehicles/dia a l’any 2000 i de 788 al 2012, amb un màxim de 1253 al 2008).
L’estació del punt quilomètric 1500 es trobava a l’extrem sud del nucli de La Palma i l’estació
del PK 4 més enllà de l’extrem nord. Per desgràcia, la del PK 1500 ja està fora de servei. La IMD
potser hi ha augmentat als anys posteriors al 2007, arribant a superar els 16 000 vehicles/dia,
però va arribar a ser de gairebé 19 000 vehicles/dia a l’any 2005. Aquell any no es té la dada
de l’estació del PK 4 km, però es té la del 2004 (13489 vehicles/dia) i la del 2006 (14673
vehicles/dia). Sembla doncs clar que una bona part del trànsit que arriba al PK 1,5 km es
genera fora del nucli de La Palma de Cervelló.
6.3.2. Conclusions
El trànsit que té origen o destí dins del nucli de La Palma o bé que, des de La Palma, es desvia
per anar cap a les urbanitzacions “Fontpineda” o “Les Cases Pairals” seria el trànsit que no
utilitzaria la futura variant. La resta del trànsit sí que podria doncs ser captat per la variant
proposada, ja que no té interès en parar a La Palma de Cervelló.
Està clar que la variant estaria justificada pel trànsit que hi ha hagut fis ara, i molt més pels
trànsits mesurats al 2005 i 2006. Una altra cosa podria ser la conjuntura actual, en la que
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qualsevol inversió d’aquest tipus és vista com una quimera. Però, les dades del trànsit, tot i
haver disminuït, segueixen mostrant un excés de trànsit circulant per l’interior del nucli de La
Palma. I quan el cicle econòmic torni a fer créixer les IMD, es tornarà a agreujar el problema.
Les idees clau que s’han extret de l’anàlisi qualitatiu de les dades són:
El trànsit a aquesta carretera és molt desequilibrat. Al matí, predomina clarament el sentit cap
a la B-24 i a la tarda - vespre cap a La Palma i Corbera. Es suposarà menyspreable el trànsit
que, venint de Corbera, té com a destinació final La Palma de Cervelló i viceversa. Aquesta
hipòtesi hauria de ser confirmada amb enquestes específiques que queden fora de l’abast
d’aquest treball. Els únics anys dels que es tenen dades de les dues estacions són el 2001 i el
2003 i ja s’intueix que, en ambdós casos, una bona part del trànsit és passant. Si tot o gairebé
tot el trànsit mesurat a l’estació del PK 4 km és el trànsit passant, s’hauria de dimensionar la
variant per una IMD d’entre 12500 i 16000 vehicles.
L'estació d'aforament del PK 1+500 ja no està en servei, però la IMD del 2005 és de 18874
vehicles/dia, la del 2007 és de 15717 vehicles/dia i la del 2011 es podria aproximar per 15795
vehicles/dia.
Vistes les dades als dos extrems del nucli urbà, es pot afirmar que fins a un 80 % del trànsit que
arriba al km 1,5 ve de Corbera de Llobregat i, per tant, seria usuari potencial de la nova variant
de la BV-2421. Es podria dimensionar la carretera per una IMD de 15000 vehicles/dia (gairebé
assolit al 2006 al km 4,0), o fins i tot per una IMD de 16500 vehicles/dia (gairebé assolit al 2001
al km 4,0)
El trànsit que passa pel km 4 de la BV-2421 és el que seria usuari potencial de la nova variant
de la BV-2421. Se n’haurien de descomptar els viatges Corbera-La Palma o La Palma-Corbera,
que passarien per aquesta secció i no estarien interessats en agafar la variant.
Donada la variabilitat de les intensitats de trànsit durant aquests darrers deu anys,
probablement pels canvis de cicle econòmic, es creu que no es poden fer prognosis del trànsit
utilitzant mètodes simples com el de creixement linial. Està clar que en aquesta carretera no
ha funcionat així i que la IMD depèn actualment d’altres paràmetres que no controlem i no
podem abordar en un projecte com aquest.
Conclusió: es mirarà de dimensionar per una IMD esperada de 12500 vehicles diaris, que seria
suposar que actualment, gairebé tots els vehicles que van de Corbera a La Palma passant pel
PK 4 travessen el nucli.
Pel que fa al trànsit de vehicles pesants, al PK 4 km va ser de gairebé el 5% al 2010 i del 7% al
2007 al PK 1,5 km. Si s’estimen les IMD de vehicles pesants a les diferents estacions
d’aforament suposant que els percentatges de pesants que es tenen per un cert any es
mantenen aproximadament constants a cada estació d’aforament, s’obtenen uns resultats que
es presenten a l’Annex 8, Estudi de Trànsit. Això vol dir que la IMD de pesants va arribar a ser
al 2001 de 811 vehicles pesants/dia i es manté propera als 800 els altres anys. És una xifra
significativa, per què més de 800 vehicles pesants / dia signifiquen una categoria de trànsit T1,
que és una de les variables fonamentals a l’hora de dimensionar el ferm. A l’estrem sud del
nucli, els pesants sempre han estat més de 1100 vehicles/dia, arribant a ser superior a 1300.
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6.4. Ferms i paviments
Segons l’estudi de trànsit, es dimensionarà el ferm per un trànsit de categoria T1. Això vol dir
que s’ha d’intentar aconseguir una esplanada E2 o E3 per què, com es pot veure al catàleg de
seccions de ferm en funció de la categoria del trànsit i de l’esplanada, no existeixen seccions de
ferm aptes per a la combinació de trànsit T1 i esplanada E1.

6.4.1. Esplanada
Com el sòl que es té només es pot considerar tolerable, es realitza un estudi comparatiu de les
diferents solucions marcades a la norma 6.1-IC per tal d’aconseguir les esplanades tipus E2 i
E3. Per poder realitzar un anàlisi correcte alhora d’escollir quina és la millor solució a nivell
econòmic, s’haurà de tenir en compte el paquet de ferm que es disposi, ja que depèn
directament de l’esplanada que s’hi col·loqui.
Per assignar la categoria d’esplanada distingim dues situacions, els trams en terraplè, on la
categoria de l’esplanada vindrà definida per la qualitat que s’exigeixi als materials del nucli i els
trams de desmunt o a cota de terreny natural on la categoria ve definida pels materials
existents in situ, en definitiva el sòl d’esplanació.
Per la primera situació en terraplè, suposarem que els materials desmuntats que s’aprofitaran
per al nucli de terraplè es classifiquen com a tolerables, per tant s’haurà de tenir en compte
alhora de definir les capes necessàries per poder disposar d’una esplanada tipus E2 o E3.
En el cas de desmunts, i per simplificar, es col·locaran les mateixes capes que en el cas de
terraplè. Aquesta consideració s’hauria de modificar en cas de trobar terreny rocós, on en
funció de la geotècnia es podria simplificar significativament els treballs per obtenir
l’esplanada desitjada.
En aquest punt, insistim com ja hem comentat que la longitud de la variant, la falta d’estudi
geotècnic, la varietat de possibles materials i casuístiques ens obliguen a simplificar les
possibilitats i combinacions alhora d’establir l’esplanada.
Per a determinar com es formarà l’esplanada E2 o E3 a partir del tipus de sòl que es té, s’entra
a la taula A09-4 de la norma 6.1 de Secciones de firmes de la “Instrucción de carreteras”.
Segons la normativa vigent 6.1-IC “Secciones de firme”, l’obtenció d’una esplanada de
categoria E2 a partir de sòls tolerables es pot assolir de 4 maneres. S’ha seguit l’opció de
seleccionar una solució que contingui capes de sòls estabilitzats, per tal que es pugui aprofitar
sòl de la traça i no haver de recórrer al préstec obligadament. De les quatre possibles
coronacions d’esplanada indicada en la taula A09-4, només una ens és vàlida:
ESPLANADA E2 (EV2>=120Mpa)
S-EST 2 25 cm Sòl Estabilitzat in situ (Art 512 del PG3)
S-EST 1 25 cm Sòl Estabilitzat in situ (Art 512 del PG3)
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En el cas d’esplanada E3, partint d’un sòl tolerable, no hi ha cap opció que permeti
l’aprofitament del material existent a la traça. Per tant, com a solució més sostenible des del
punt de vista d’aprofitament dels materials, sols podrem garantir una esplanada E2.

6.4.2. Ferms: determinació de la secció
Per a la determinació del ferm es consulta el catàleg de seccions de ferms de la norma Norma
6.1-IC “Secciones de firme”. Hi ha quatre possibles seccions de ferm tenint en compte que es
disposa d’una esplanada E2 i un trànsit T1. Aquestes són:

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”

La secció 124 està composta per dos tipus de formigó, magre vibrat a la base i de ferm a la
capa de trànsit. El gruix de mescla bituminosa de la resta de seccions s’ha dividit d’acord la
Normativa, resultant el conseqüent gruix de capa de trànsit, intermèdia i base:
Gruixos de les capes:

Secció 121
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
10 cm
AC22 base G 17 cm
Tot-ú
25 cm

Secció 122
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
7 cm
AC22 base G 10 cm
SC
25 cm

E2

E2

Secció 123
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
5 cm
AC22 base G 7 cm
GC
22 cm
SC
22 cm
E2

Capa de trànsit: mescla bituminosa tipus BBTM 11B PMB 45/80-60, amb betum asfàltic
modificat tipus B-60/70 i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix.
Capa intermèdia: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, per a la capa intermèdia.
Capa de base: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, per a
la capa base.
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Es procedeix a realitzar una anàlisi comparativa econòmica per establir la secció tipus més
rentable des del punt de vista pressupostari, tenint en compte les diferents preus unitaris
(segons preus de GISA del 2010) que es recullen a la taula A09-12 de l’Annex 9 de Ferms i
Paviments. D’ella en resulta que la millor secció, la més rentable, és la secció 122:

Secció 122
Capa de
ferm

Trànsit

Unitat d'obra

gruix capa densitat
(m)
(t/m3)

Mescla bituminosa tipus BBTM 11B BM-3c per a capa de trànsit

0,03

Betum
(t/t de
mescla)

0,06*

Betum asfàltic tipus PMB 45/80-60

0,055

Adherència Reg adherència C60BP4 ADH
Intermèdia

Mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 60/70 S per a capa intermèdia

0,07

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,043

Adherència Reg adherènciua C60B4 ADH
Base

Mescla bituminosa tipus AC 22 base B 60/70 G per a capa base

0,10

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,039

Emprimació Reg imprimació C50BF5 IMP
Subbase

Sòl-ciment SC40

0,25

0,45

Amidament

Preu unitari

1,0000 m2/m2

2,43 €/m2

2,43

0,0033 t/m2

605,80 €/tn

2,00

1,0000 m2/m2

0,46 €/m2

0,46

0,1610 m2/m2

33,48 €/tn

5,39

0,0069 t/m2

397,68 €/tn

2,75

1,0000 m2/m2

0,39 €/m2

0,39

0,3450 m2/m2

33,43 €/tn

11,53

0,0090 t/m2

397,68 €/tn

3,57

1,0000 m2/m2

0,64 €/m2

0,64

0,2500 m3/m2

38,98 €/m3

9,75

TOTAL

6.5. Drenatge

6.5.1. Xarxa hidrològica existent
El principal eix fluvial de l’àmbit d’estudi és la Riera de Rafamans, que baixa de les Serres
d’Ordal travessant el municipi de la Palma de Cervelló d’oest a est fins a unir-se a la riera de
Cervelló i finalment desembocar al riu Llobregat. La riera de Rafamans rep l’aportació d’altres
torrents de la zona, és el cas del torrent de Can Rius, el Torrent de Can Via, el Torrent de Can
Comarruga i el Torrent de Mascaró, que arriben pel sud; el torrent de la Guixera i el torrent
Descabellat ho fan pel nord. Alguns d’aquests seran importants en aquest estudi per què les
parts de les seves conques interceptades per la traça no són menyspreables.
Es representa la xarxa hidrogràfica de la zona ressaltant la capa “Level 16” (cursos fluvials) de
la planimetria de l’ICC, amb la traça que finalment serà l’escollida com a alternativa definitiva:
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Xarxa hidrogràfica de la zona del projecte

6.5.2. Xarxa hidrològica interceptada
La xarxa hidrològica interceptada per la traça de la carretera són conques molt petites en gran
part, excepte les del Torrent de Can Mascaró, el Torrent de Can Via i la pròpia Riera de
Rafamans. Aquesta riera està inclosa en un dels PEF (Planificació d’Espai Fluvial) de l’Agència
Catalana de l’Aigua, i les dades d’aquest seran utilitzades per a dimensionar el viaducte on
acaba la variant. El torrent de Can Mascaró ja disposa actualment d’un calaix per a passar per
sota de la B-24. Aquest calaix s’haurà de perllongar per a poder construir l’enllaç amb la N-340
i la B-24. Pel Torrent de Can Via es proposa una solució similar, en calaix.
La representació detallada d’aquestes conques interceptades es pot veure a l’annex 4 d’aquest
projecte, al seu Apèndix anomenat “Plànol de conques”. A la següent imatge se’n reprodueix
una versió reduïda:
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Conques interceptades per la traça de la carretera

6.5.3. Càlcul dels cabals Q500
La determinació dels cabals d'avinguda per a les diferents conques del present projecte s’ha
realitzat segons el Mètode Racional, que es recull com a mètode simplificat a la publicació de
l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit
local “ de Març de 2003, i es desenvolupa a l’Annex 4. Aquest mètode és adequat per conques
petites, com és el cas estudiat, potser fins i tot ho seria per la riera de Rafamans. Però aquesta
riera, el curs fluvial més important de la zona, està inclosa en un dels PEF (Planificació d’Espai
Fluvial) de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i això permet que el viaducte amb el que es
creua a l’extrem oest de la variant sigui dimensionat per admetre l’avinguda del període de
retorn corresponent a 500 anys (com les altres obres de drenatge transversal), sense
necessitat de calcular el seu Q500. N’hi ha prou amb respectar la llera indicada per aquest PEF
situant les piles del viaducte fora de la zona inundable amb període de retorn de 500 anys.
El relleu accidentat del terreny travessat ha fet que no hagi estat una tasca senzilla la
determinació de la resta de les subconques interceptades per la traça projectada ni la
circulació de les aigües per la xarxa de drenatge proposada. S’han determinat 14 subconques
interceptades per la traça, de les quals només tres generen un cabal Q500 comprès els 7,5 m3/s
i els 50 m3/s indicats per l’ACA com a intèrval en el que ja es pot aplicar utilitzar la metodologia
que s’exposa a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC. El Q500 de les altres conques ja és menor que
aquests 7,5 m3/s i, per tant, no seria estrictament necessària una anàlisi hidràulica de les
condicions inicials de la llera natural. Com molts (nou dels catorze Q500, a part de la riera de
Rafamans) d’aquests cabals són menors que 3 m3/s, es podrien dissenyar drenatges
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transversals amb tubs de diàmetre menor als 2 m indicats com a mínims per assegurar un bon
manteniment i el pas de fauna. Donats els forts pendents, podrien haver-hi fàcilment
acumulacions de sediments, que demanaran que el manteniment sigui l’adequat. Per això
s’optarà finalment per utilitzar aquests tubs de diàmetre 2 m com a mínim.
Els cabals amb període de retorn de 500 anys determinats per cada conca es resumeixen a la
taula següent:
Resultats a les conques interceptades i cabals Q500 resultants

Descripció Conca
Torrent de Can Mascaró
Tributària del T. de Can Mascaró

Torrent de Can Via

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

Àrea
(km2)
0,950450
0,099785
0,033877
0,043177
0,010546
0,050835
0,037611
0,862580
0,062412
0,046650
0,032524
0,041172
0,067662
0,213423

Tc
(h)
0,5503
0,3327
0,0775
0,1937
0,0612
0,2073
0,1908
0,6091
0,1400
0,1646
0,1843
0,1431
0,2953
0,1378

It
(mm/h)
170,7
225,9
471,9
300,7
526,5
290,4
303,1
161,0
354,5
326,8
308,5
350,7
241,0
357,3

Q500
(m3/s)
25,34
3,52
2,50
2,03
0,87
2,31
1,78
21,69
3,46
2,38
1,57
2,25
2,55
11,91

A la taula anterior ja s’ha utilitzat el temps de concentració de les conques 1 i 16 com al
resultat del càlcul per una conca urbanitzada amb un grau d’urbanització superior al 4%.
Així doncs, el cabal de disseny més desfavorable és el que correspon a la conca 1, la del
Torrent de Can Mascaró, amb 25,34 m3/s. El Torrent de Can Via també té un cabal potencial
important, de 21,69 m3/s.

6.5.4. Drenatge transversal
Aplicant la fórmula de Manning i assegurant un resguard lliure mínim de 0,5 m a les obres de
drenatge transversal, el dimensionament d’aquestes obres queda finalment:
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Resum dels dimensionaments finalment adoptats

Descripció

Conca

OD

Tipus OD

Torrent de Can Mascaró

1
1+15
14
6
3
5
5
7
8
9
10
10
11
12
16

OD3
OD1
OD4

Calaix
Calaix
Tub
Cunetes
Tub
Tub
Tub
Tub
Tub
Calaix
Tub
Tub
Cunetes
Cunetes
Tub

Torrent de Can Via

OD9
OD11
OD12
OD10
OD15
OD16
OD13
OD14
OF17
OF6
OD19

Dimensions
del calaix (m)
3x3
6x4
2
2
2
2
2
2
3x3
2
2

2

Diàmetre del
tub (m)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6.5.5. Drenatge longitudinal
Les aigües d’escorrentiu corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la calcada es
recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser evacuats
finalment a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni perjudicis al trànsit, ni
al propi dispositiu de drenatge o a les zones confrontants. El període de retorn per al qual es
calculen, tal i com diu la norma, és de 25 anys.
Els principals elements de drenatge longitudinal que s’han considerat en l’elaboració del
projecte constructiu de la nova variant són:
-

Cunetes de peu de desmunt: STR-15 per a la plataforma del tronc principal.
Cunetes de peu de desmunt: TTR-10 per a la plataforma dels ramals.
Cunetes de peu de terraplè i de guarda (revestides de formigó): trapezoïdals amb una
amplada de 1,50 m, profunditat de 0,50, talusos verticals 1:1.

6.6. Senyalització i abalissament
Tota la senyalització, tant vertical com horitzontal, s'ha projectant segons les especificacions
de la "Norma 8.2.-I.C. Marcas viales” (Juliol 1987) i la "Norma 8.1.-I.C. Señalización vertical"
(Desembre 1999). Altra Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, és la continguda en
l’Ordre Circular 304/89 MV, de 21 de Juliol, sobre Projectes de marques vials.
Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles en cas d'accident, s'ha optat per instal·lar
barreres de seguretat de doble ona (“biona”). La biona és una barrera de seguretat amb
separador, galvanitzada en calent, amb suports de perfil tubular de 120 x 55 mm, col·locats
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cada 4 metres. La denominació técnica segons el catàleg del MOPU és BMSNA4/T. S’ha previst
instal·lar la barrera a les zones amb terraplè superior o igual a tres metres d’alçada, també a
les zones on hi ha obstacles perillosos com obres de fàbrica o obres de drenatge.
En els casos de corbes amb gir a l’esquerra, s’ha afegit una pantalla de protecció per a
motocicletes fixada als pals de suport de la mateixa barrera biona.
Tota la informació referent a la senyalització vertical i horitzontal s'exposa de forma més
detallada en l'Annex 7.

6.7. Obres de fàbrica
En el recorregut de la traça de la variant de La palma de Cervelló projectada, aquesta necessita
tot un seguit d’obres de fàbrica.
Les més importants són el viaducte sobre la riera de Rafamans, un túnel artificial, dos murs de
contenció per a limitar l’extensió dels terraplens, i algunes obres de pas per a garantir la
continuïtat de la xarxa de camins i la xarxa hidrològica. No es pretén definir amb precisió cada
obra de fàbrica, però sí detallar on són i quines són aquestes obres i la tipologia que es
considera més adequada. Bona part d’aquestes obres haurien de ser projectades amb més
precisió si es decidís executar l’obra.
A l’estudi d’alternatives (Annex 5) hi apareixien, per a cada alternativa, els llistats de les obres
de fàbrica, de drenatge i d’altres característiques (com desviament de camins, etc.) de cada
alternativa estudiada. Un cop ha estat triada l’alternativa 2 com a definitiva i un cop fetes les
modificacions de traçat explicades a l’apartat 7 de l’annex 6 (de Traçat), es presenta una llista
amb només les obres de fàbrica del projecte. La numeració de les obres de fàbrica i drenatge
no s’ha diferenciat, és a dir que l’índex que acompanya el terma OF o OD indica l’ordre a la
llista general d’obres.
Taula A17-1: Llistat d’obres de fàbrica previstes a l’alternativa escollida
OFnº

PK inici

Obra

OF2
OF5
OF6
OF7
OF8
M1

Enllaç sud

OF10

1+784

M2
M3
OF17
M4
OF18
M5
M6

2+290
2+420
2+687
2+920
2+960
3+070
3+077

Pas del ramal C1-3 sobre el ramal C1-1
Calaix 5x5 pel pas inferior del camí de Can Mascaró
Calaix 5x5 pel pas inferior del camí de Can Vidal sud (calaix mixte)
Tauler de bigues pel pas superior del camí de Can Vidal nord
Túnel artificial
Mur al costat dret
Pas inferior del camí de Can Llopard (i cabal de la conca natural interceptada
pel terraplè)
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Calaix 5x5 pel pas inferior del carrer Gran i carrer Camarassa (són camins)
Mur al costat dret (estrep del viaducte)
Viaducte sobre la riera de Rafamans
Mur al costat dret a la connexió nord
Mur al costat esquerre a la connexió nord (opcional)

0+414
0+618
1+022
1+090
1+500
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(m)
12,7
16,25
14,72
10,66
109,2
59,43
27,8
69,07
29,77
12,49
40,20
125
67,9
110
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6.7.1. Viaducte sobre la riera de Rafamans
El condicionant principal que es troba a l’hora de projectar el viaducte sobre la riera de
Rafamans és la llera d’aquesta riera. Per respectar l’avinguda de període de retorn de 500
anys, la primera condició de contorn és que les piles del tram central del viaducte quedin fora
del que ocuparia la llera durant aquesta avinguda. L’altre condicionant serà l longitud total del
viaducte que, segons el projecte de traçat, queda en 125 m.
Gràcies al Pla de l’Espai fluvial (PEF) corresponent a aquesta riera, inclosa a la conca de la part
baixa del riu Llobregat, es pot determinar gràficament on haurien d’anar aquestes piles per no
afectar la llera que contindria l’avinguda amb període de retorn de 500 anys. A l’Annex 16
s’explica més en detall, però finalment es preveuen els tres primers trams com un pont
continu de tres trams, simètric, amb el tram central d’una llum suficient per no trepitjar la
zona inundable de T=500 anys, i el quart tram es projectarà com una biga isostàtica que
connecti aquest pont continu de tres trams amb l’estrep nord. Finalment, s’adopta el disseny
següent (les piles finalment adoptades es veuen en vermell fosc a la imatge:
-

Pont continu de tres trams de llums 29 m, 46 m i 29 m
Tram isostàtic de 21 m d’acompanyament (pel quart tram)

Viaducte en planta i àrea inundable amb T=500 anys

Zona inundable
de T= 500 anys
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Amb la llum del tram central de 46 m s’aconsegueix allunyar cada pila dos metres respecte de
la zona inundable amb període de retorn de 500 anys, el que podria permetre estalviar la
protecció amb escullera de les piles, que sembla ser d’un preu gens menyspreable.
L’esquema de l’estructura del pont continu de tres trams i el tram isostàtic de 21 m
d’acompanyament (pel quart tram) seria el següent:

Aquest disseny implicarà tres juntes de calçada: una entre el pont continu de tres trams i el
tram isostàtic de 21 m, les altres dues juntes estaran a les unions del viaducte amb els estreps.
El predimensionament de la secció transversal es fa amb una doble viga artesa: dues de 2,75m
d’ample i cantell 1,50 m i llosa de formigó armat superior de 25 cm de cantell, tal i com es pot
veure al plànol de la secció del viaducte (a l’apartat de Plànols d’aquest projecte). Tot seguit
se’n presenta una versió reduïda:
Imatge A17-2: Secció del viaducte sobre la riera de Rafamans

Per a saber quin tipus de cimentació caldrà per les piles del viaducte caldria un estudi geològic
i geotècnic de la zona de la llera de la riera on es col·locaran les piles, sobretot les piles 2 i 3,
les més properes a la riera. Caldria saber la profunditat fins a la qual s’haurà d’anar per a
buscar un material adequat per a recolzar les piles. Això queda clarament fora de l’abast d’un
projecte com aquest.
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6.7.2. Túnel artificial
Pel túnel artificial de 109 m de longitud s’adopta una secció de tres elements prefabricats: dos
hastials i una clau. La secció prové del catàleg de prefabricats de formigó de l’empresa Lemona
i el model es diu Matière 3. S’han adoptat unes dimensions que permetin que hi càpiga la
secció projectada pel túnel, que és la que diu la Norma 3.1-IC pel cas de carreteres C-60: 10,5
m d’amplada a la base per 7,45 m d’alçada a la clau. L’àrea de la secció és de 80 m2. La secció
transversal es pot veure ampliada al plànol de la secció del túnel artificial (a l’apartat de
Plànols d’aquest projecte). Aquí se’n presenta una versió reduïda:
Secció del túnel artificial

6.7.3. Murs de contenció
Com a les altres alternatives considerades a l’estudi d’alternatives, a l’alternativa escollida el
pendent natural del terreny obliga a col·locar alguns murs de contenció per evitar que el
terraplè de talús 3/2 ocupi massa extensió de terreny. Això acostuma a passar a les zones on el
talús de 3/2 de l’hipotètic terraplè és molt similar a aquest pendent natural. Amb una petita
obra de fàbrica com són els murs s’aconsegueix una gran millora. El recull dels murs proposats:
Mur
M1
M2
M3

PK inici
1+500
2+290
2+420
M4 2+920
D 3+092
E 3+077

Obra
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Mur al costat dret (estrep del viaducte)
Mur al costat dret a la connexió nord
Mur al costat esquerre a la connexió nord (opcional)

Long.(m)
59,3
69
29,75
40,20
67,9
110

Sup(m2)
287
459
196
290
204
402
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S’han calculat les superfícies dels murs proposats a partir de les seccions transversals cada 20
m que ha proporcionat el programa de traçat WH, de les quals s’han deduït les alçades de mur
al PK corresponent. Amb els PK i les alçades, s’ha aproximat la superfície de cada mur com a
suma de trapezis.
Es proposa una fonamentació superficial en tots els murs. De tota manera, cal recordar que, si
aquest projecte s’hagués de portar a terme, caldria fer l’estudi geotècnic de les zones on van
els murs (en realitat, de tota la traça de la carretera).

6.7.4. Obres de pas

6.7.4.1 Pas superior

Al PK 1+022 s’ha previst un pas superior del camí de Can Vidal nord. És l’únic de la carretera
projectada ja que, per la resta dels camins interceptats per la traça, s’ha considerat millor
preveure un pas deprimits o bé desviar el camí per a fer-lo passar per algun lloc més fàcil.
Aquest camí comunica Can Vidal amb les urbanitzacions de l’oest, Can Rafael i Can Paulet,
sembla tenir certa entitat com a eix de comunicació, però és encara un camí de terra. El camí
creua en diagonal la traça de la carretera. El pas elevat es preveu amb les següents
característiques:
Amplada de la secció del camí reposat = 5 m
Amplada de la de plataforma del camí reposat = 6 m
Llum entre estreps = 10,70 m
Secció del pas elevat:
3 bigues doble T prefabricades i una llosa a sobre de 15 cm de formigó armat.
Taulell recolzat sobre estreps de tram recte.

6.7.4.2 Passos inferiors

Els passos inferiors es preveuen amb calaixos de formigó fabricats in situ de 5x5 m, tots ells per
donar continuïtat a camins que, com a màxim, tenen una amplada de 5 m (a la majoria del seu
recorregut en tenen menys). Es preveuen els següents quatre passos inferiors:
Taula A17-4: Passos inferiors previstos

PK
0+618
1+022
1+784
2+687

Pas inferior
Calaix pel pas inferior del camí de Can Vidal sud (calaix mixte)
Pas superior del camí de Can Vidal nord
Pas inferior del camí de Can Llopard (i cabal de la petita conca natural
interceptada pel terraplè. Calaix mixte.
Calaix pel pas inferior del carrer Gran (és un camí, tot i el seu nom)

Longitud
(m)
30,6
10,5
27,8
12,5
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El calaix del pas inferior del camí de Can Llopard (PK 1+784) recolliria també el cabal d’una
subconca molt petita creada per la construcció de la carretera. La seva superfície és tan petita
que es creu que no és ni necessari preveure-hi un calaix mixte (que seria un calaix amb un
espai on hi passés l’aigua canalitzada, apart de l’espai pels vianants i vehicles). El calaix del pas
inferior del camí de Can Vidal sud (PK 0+618) també será mixte, perquè recollirà l’aigua d’una
subconca i la dirigirà cap al torrent de Can Mascaró.

7. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Per tal d’afectar el menys possible als usuaris de l’actual carretera BV-2421 durant l’execució
de les obres de la variant, es planteja la realització de l’obra en tres fases.
1. Construcció de la variant: aquesta primera fase es podrà dur a terme sense afectar les
vies de comunicació actuals ja que transcorre per terrenys boscosos, l’únic
inconvenient serà la intercepció d’alguns camins que es solucionarà amb la planificació
de desviaments o recorreguts alternatius.
2. Construcció de l’enllaç sud: es mantindrà la circulació per la N-340. Únicament es
realitzaran uns desviament provisionals en el moment de realitzar les cunyes de
connexió amb la carretera actual. Es pot plantejar d’executar aquestes per la nit per
tal de no afectar al trànsit de la N-340.
3. Construcció de l’enllaç nord: es farà servir el mateix procediment que en el enllaç
sud, és a dir que no s’afectarà el trànsit fins el moment de realitzar les cunyes de
connexió amb la carretera actual.

8. PLA D’OBRA

La durada total de les obres està estimada en un total de 356 dies laborables, equivalents a
gairebé 18 mesos.
Els treballs a realitzar es poden englobar en treballs previs (28 dies), moviments de terres (249
dies), obres de fàbrica (280 dies), obres de drenatge (178 dies), pavimentació (59 dies),
senyalització i proteccions (53 dies), i les diferents mesures correctores que, tot i que
s’estendran al llarg de la durada total de l'obra, es dedica una activitat a elles que durarà 85
dies i s’executarà a l’acabament de la variant. També s’han previst 10 dies per acabats i neteja
final de les obres
La informació més detallada sobre el càlcul de la durada de les diferents activitats i sobre el
diagrama de Gantt es pot consultar a l’Annex 12.
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9. EXPROPIACIONS

Per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per a fer una anàlisi
exhaustiva dels terrenys que s’han d’expropiar, ja que un estudi complet presentaria un
quadre amb tota la informació necessària corresponent al nom dels titulars de les finques, les
qualificacions de les mateixes, la denominació de les parcel·les, la utilització que se’n fa i
l’afectació de que és objecte (ocupació temporal per al desenvolupament de les obres o bé
una expropiació definitiva). Seria important conèixer el tipus de conreu que s’hi cultiva si és un
sòl d’us agrícola o bé el tipus d’explotació forestal si és un sòl forestal. Si es tracta d’una finca
improductiva, la compensació econòmica seria bastant inferior.
En el cas del present projecte, davant de la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels
propietaris i altres dades d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que suposen les
afectacions del nou traçat de la variant, definint un preu orientatiu que representi una
aproximació vàlida a nivell d’aquest projecte. Entre els terrenys afectats, es distingeix la
proporció de sòl forestal i agrícola, per assignar uns preus d’expropiació més versemblants.
S’afecten terrenys del terme municipal del propi municipi de La Palma i una petita part al
terme de Cervelló. Els terrenys afectats són Forestals i Rústics.
Per l’alternativa definitiva (en realitat el procés es fa per les tres alternatives, per a poder
incloure les valoracions de les expropiacions a l’estudi d’alternatives i comparar-les), es
procedeix a creuar mitjançant un sistema d’informació geogràfica les dues capes següents:
- Envolupant de la traça de la carretera que inclogui els tres metres d’afectació a banda i banda
contats a partir del límit de terraplè i desmunt
- Planejament urbanístic del municipi de La Palma, ja refós , que s’obté del SIMUC (Sistema
d’Informació del Mapa Urbanístic de Catalunya).
S’ha representat a la imatge següent la traça de la proposta de variant ampliada amb les zones
d’afectació de tres metres a cada costat de la plataforma, que són terrenys a expropiar
definitivament i es comparen amb el planejament urbanístic vigent, que s’obté del MUC (Mapa
Urbanístic de Catalunya), propietat de la Direcció General d’Urbanisme, i del SIMUC (Sistema
d’Informació del Mapa Urbanístic de Catalunya.
Els terrenys afectats per la traça de la carretera proposada són majoritàriament d’usos
forestals i agrícoles.
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Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i planejament urbanístic

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del MUC

Els resultats de creuar les dues capes esmentades mitjançant un sistema d’informació
geogràfica (ARCGIS) a l’alternativa definitiva són els següents:
Taula A14-3: Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i el seu planejament urbanístic
Qualificació
ajuntament

Municipi

Descripció MUC

La Palma C.

No urbanitzable, Rústic

za

Cervelló

No urbanitzable, Protecció

La Palma C.

No urbanitzable, Rústic

La Palma C.

Sistemes, Serveis tècnics i ambientals

La Palma C.

Espais lliures, zones verdes

La Palma C.

Sistemes, Viari, Eixos estructurants

La Palma C.

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl NU

Descripció
ajuntament

Àrea (m2)

Agrícola preferent

33475,2

za

Agrícola preferent

8301,0

zf

Forestal preferent

55166,9

st

Sistema de serveis tècnics

1587,3

Parc urbà

2,7

SX1

Eixos estructurants

364,3

SX3

Altre viari en sòl NU

205,8
99103

Els sòls són bàsicament No Urbanitzables d’usos agrícola (33 475 m2) i sobretot forestal
(55167 m2). Els sòls de sistemes viaris corresponen a les zones on s’han de construir els
enllaços previstos. Com ja són sistemes viaris, no caldrà expropiar-los. Estimant un preu mig
per al sòl No Urbanitzable de 1,8 euros/m2, el cost total de les expropiacions serà:
Taula A14-4: Cost de les expropiacions definitives per a l’alternativa definitiva

Concepte
Plataforma més la zona de domini públic
Reposició de camins (amplada 5 m)
Superfície (m2) total a expropiar
Preu estimat de les expropiacions (1,8 €/m2)

Superfície (m2)
96 943
3 585
100 528
180 951

Unitats
m2
m2
m2
euros
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Pel que fa a les ocupacions temporals per a situar les instal·lacions del personal, el parc de
maquinària i el dipòsit de materials, s'escullen terrenys que limiten amb la traça de la
carretera, per tal d'evitar nous accessos a la traça. Com el terreny on es vol fer l’obra és
accidentat, no és senzill trobar un bon lloc per a situar les intal·lacions, la maquinària i els
dipòsits de materials. Com en tot el projecte es vol respectar la zona fluvial com a espai públic,
s’evitarà ocupar-la durant les obres. Per això s'aprofitarà una zona una al principi de la variant,
a prop de Can Mascaró, a qui se li expropiaran temporalment uns terrenys que sembla que no
té ocupats actualment. La superfície disponible proposada és d’uns 7300 m2, a repartir en uns
6500 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge, uns 600 m2 en concepte de zona per a la
ubicació d’instal·lacions i uns 200 m2 en concepte de zona per la caseta d'obra. Els imports
totals referents a les ocupacions temporals són els següents:
2

Ocupació temporal

Superfície (m )

Preu (€)

Apilament i emmagatzematge

6500

39000

Zona per a la ubicació d’instal·lacions

600

3600

Zona per caseta d'obra

200

1200

7300

43800

10.

SERVEIS AFECTATS

En l’execució del present projecte constructiu, s’afecta alguns dels terrenys del terme
municipal de La Palma de Cervelló a alguns de Cervelló.
En les primeres versions de les tres alternatives estudiades es creuava una línia d’alta tensió al
principi del traçat, que passa a tocar del punt de sortida de la variant i totes obligaven a
traslladar una torre. Finalment, es va comprovar que era possible evitar-ho a les alternatives 1
i 2 gràcies a un radi de 175 m a la primera alineació corba. Això ja no era factible a l’alternativa
3, que, en ser una carretera C-80, obligava a mantenir un radi mínim de C-80. Finalment,
l’alternativa triada va ser la 2, que per això no obliga a moure cap torre d’alta tensió. Aquesta
línia L5 es pot veure representada al plànol 17-1 Serveis afectats.
Per a detectar les línies elèctriques existents a la zona d’estudi, s’han estudiat altres projectes
a la zona com l’estudi informatiu del 2001, s’ha consultat les bases del ICC i s’ha investigat el
terreny amb la fotografia aèria. Dues línies de mitja o baixa tensió travessen la traça proposada
als trams 2 i 3.
La “Línia elèctrica 1”, línia de baixa tensió d’ENDESA, una línia aèria de baixa tensió que
discorre sustentada en pals de fusta i dóna servei a una finca de Ca n’Oller i a una altra de Can
Via. La construcció de la variant no afecta a cap dels seus pals de fusta per què la línia
comença i acaba al nord de la traça, no la travessa.
La “Línia elèctrica 2”, línia aèria de mitja tensió que discorre sustentada en pals de fusta pel
bosc de Can Via fins a la primera torra metàl·lica situada al camí de Can Oller, a partir de la
qual es bifurca, la primera derivació continua sustentada en pals de fusta per Ca n’Oller i la
segona al llarg del camí sustentada en pals de formigó fins al pal de formigó amb conversió
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aerosubterrània situat sota el carrer de Santa Maria. Aquesta línia creua la traça en els tres
punts següents:
-

L2-A: PK 2+645. La línia es troba amb la traça de la carretera. Caldrà posar uns pals més
alts per deixar el gàlib exigit per la normativa
L2-B: PK 2+360. La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar per sobre
d’ella sense afectar-la
L2-C: PK 2+304. La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar per sobre
d’ella sense afectar-la

La “Línia elèctrica 3”, línia aèria de mitja tensió que discorre sustentada en pals de fusta, creua
la traça al punt L3-A (PK 1+728). La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar
per sobre d’ella sense afectar-la
La “Línia elèctrica 4”, línia de mitja tensió d’ENDESA, creua la traça als punts L4-A i L4-B, que
estan molt propers. En aquest cas, caldria variar el traçat de la línia, afegint una sola torre
entre el PK 0+570 i el PK 0+420 (veure el plànol de serveis afectats, 17-1).
No s’han detectat altres serveis afectats, ni revisant altres projectes, ni revisant la cartografia,
ni a les visites al camp.

11.ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present projecte
un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 17, i que recull els riscos que suposa
la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives adequades.
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per tal de dur a terme les seves
obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu desenvolupament i sota
control de la Direcció Facultativa.
L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de Condicions
Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al Pressupost d’Execució
Material del Projecte.
L’import d’aquest estudi sense IVA es de 102 841 € (CENT DOS MIL-VUIT-CENTS QUARANTA
UN EUROS).

12.ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

L’estudi d’impacte ambiental (presentat a l’Annex 18) es considera imprescindible donada la
importància de preservar el Medi Ambient en la mesura del possible, i més ara que s’esta
deteriorant a velocitats molt elevades.
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En el cas de la variant de la palma de Cervelló encara és més important, ja que va ser
precisament per què els habitants de La palma de Cervelló volien preservar un espai natural
com l’espai fluvial de la Riera de Rafamans que es va rebutjar el traçat que proposava l’estudi
informatiu de l’any 2001 presentat per la Direcció General de Carreteres. I el present projecte
intenta buscar una alternativa que no sigui tan agressiva pel medi ambient o, com a mínim, pel
medi natural de l’espai fluvial de la Riera de Rafamans.
El projecte del 2001 potser tenia el seu punt més conflictiu en el moment de travessar la llera i
després tornar-la a travessar dividint la zona de Can Via, entorn molt apreciat pels habitants de
la Palma i d’altres municipis, i on s’hi desenvolupen activitats diverses com dinars de grups,
esports, passejades amb camins rurals marcats, i fins i tot una zona d’oci nocturn, que, en
quedar allunyada del nucli, no molesta a les hores de nit. I tot això es combina amb un entorn
encisador, el que es sol donar a les zones fluvials, amb vegetació frondosa i fauna diversa. Els
objectius ambientals a assolir en el nou projecte de traçat eren doncs:
-

Allunyar la carretera de la zona fluvial en tot el seu traçat
Respectar l’entorn de Can Via
Respectar el màxim possible la xarxa de camins reposant els afectats per la traça
Permeabilitzar la traça de manera generosa per permetre la circulació de la fauna i de
les persones per la xarxa de camins
Respectar les àrees de conreu

La mesura en que es decideix mantenir els tubs de drenatge de diàmetre 2 m fins i tot a les
conques on els cabals són menors a 3 m3/s respon en gran part a aquest desig de
permeabilitzar al màxim la traça.
Un problema de difícil solució seran els desmunts de pendent 1:2, on és sabut que la vegetació
no hi creix fàcilment. Aquesta decisió es va prendre precisament per a preservar l’entorn
fluvial, evitant que els terraplens s’hi acostessin en alguns punts. Reduir el desmunt va
permetre pujar la rasant de la carretera i això va reduir els terraplens. L’origen del problema
era que el terreny en forces zones té pendents naturals propers al 3/2 dels terraplens, el que
portava aquests a estendre’s de manera exagerada. De tota manera, es preveuen tractaments
amb plantació hidràulica pels talussos de desmunt, amb dos tractaments diferenciats, un per
terraplè i un per desmunts. En terraplens (en 3/2), es proposa el reg amb una mescla de llavors
autòctones de manera que s’aconsegueixi la integració dins el paisatge de l’entorn. Pel que fa
als desmunts es proposa un reg hidràulic amb una mescla de llavors autòctones, però fent una
selecció de llavors d’arrel llarga (per exemple, de tipus gramínies), de manera que ajudin a
l’estabilització del desmunt. De fet, tot i la verticalitat dels desmunts a la carretera actual, hi ha
vegetació que hi creix, encara que amb dificultat. Es podrien obtenir resultats millors si les
llavors ja fossin seleccionades i fossin totes d’arrels llargues.
Els impactes que es preveuen i les mesures correctores són:
-

Pèrdua de propietat: s’ha mirat de limitar a terrenys forestals.
Canvis d’ús del sòl: el POUM del municipi marca com vol créixer i la nova carretera no
hauria d’afectar a aquesta proposta ja que, a part de no separar les zones
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-

urbanitzables de les urbanes actuals, la proposta de traçat no té enllaços entremitjos
que facin generar expectatives urbanístiques.
Pèrdua d’hàbitats naturals: es limiten molt els de la zona fluvial a costa de fracturar la
zona boscosa, però es preveu un pla de intensa permeabilització de la infraestructura
Efecte barrera: queda reduït per l’esmentada permeabilització de la infraestructura

Pel que fa a l’impacte negatiu que té dipositar en abocador els materials procedents
d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra, a l’alternativa que es
proposa aquest impacte serà reduït, ja que la proposta compensa força els terrenys de
desmunt amb els de terraplè, però sí és cert que es preveu que el material no utilitzable per a
la plataforma serà portat a un abocador controlat.
A l’estudi d’impacte ambiental de l’annex 18 queda palesa la riquesa de flora i fauna de la
ribera de la Riera de Rafamans, el que fa encara més necessari optar per una de les
alternatives que es plantegen en aquest projecte.

13.PLA DE CONTROL DE QUALITAT

S’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat, recollit a l’Annex 19, que descriu les unitats d’obra
que seran sotmeses al control de qualitat durant l’execució de les obres.
La Direcció d’Obra es troba facultada per a realitzar els reconeixements, comprovacions i
assaigs que cregui adients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el
Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a això.
Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la Direcció
d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte d’execució.
L' import d'aquest Pla de Control de la Qualitat (sense l’aplicació de l’IVA) s'estima en
135 045,42 euros (CENT TRENTA CINC MIL QUARANTA CINC EUROS AMB QUARANTA DOS
CÈNTIMS) i està inclòs al PEM (Pressupost d’Execució Material).

14.JUSTIFICACIÓ DE PREUS

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els
costos de mà d’obra, maquinària i materials d'obra. Els costos indirectes aplicats als preus del
present projecte són del 5,0%, tal i com queda reflectit a la justificació de preus que s’adjunta
al Document núm. 4 Pressupost.
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15.RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost es detalla al Document núm. 4, però el Pressupost per al coneixement de
l’Administració és el següent:
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ( € )
PEM

7 026 291,84

Despeses generals (13% PEM)

913 417,94

Benefici industrial (6% PEM)

421 577,51

Base

8 361 287,29

IVA (21% Base)

1 755 870,33

PEC

10 117 157,62

Expropiacions (definitives i temporals)

224 751

Pressupost per al coneixement de l'Administració

10 341 908,62

El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 10.341.908,62 €
(DEU MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA DOS
CÈNTIMS )

16.REVISIÓ DE PREUS

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial Decret
2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de Contractes de
les Administracions Publiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 1098/2001 de 12
d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Publiques,s’inclou la formula polinòmica de revisió de preus.
S’ha escollit la formula polinòmica numero 1, que te la següent expressió:
  0,31 



0,25 




0,13 




0,16 




0,15

On,
 = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t.
= Índex de cost de la mà d’obra a la data de licitació.


= Índex de cost de la ma d’obra en el moment d’execució t.

 = Índex de cost de l’energia a la data de licitació.
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 = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t.
 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació.
 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t.
 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació.
 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t.

17.CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentarse a la licitació d’aquestes obres d’acord amb els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del
reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret
1098/2001 de 12 d’octubre del 2001.
GRUP

SUB-GRUP

A

Moviments de terres i perforacions

B

Ponts, viaductes i grans estructures

G

Vials i pistes

K

Especials

1

Desmunts

2
1

Esplanacions

4

Amb ferms de mescles bituminoses

5

Senyalització i abalissament vial

6

Jardineria i plantacions

De fàbrica

18.TERMINIS D’EXECUCIO I GARANTIA

El termini d’execució serà de 18 mesos d’acord amb el Pla d’Obra previst a l’Annex 12. No
obstant, el contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment a la seva
oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i ha de comptar amb terminis
parcials d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al present projecte.
Un cop realitzada la recepció provisional, s’inicia el termini de garantia, durant el qual la
infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes seran a
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el
qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres
sancions de caire administratiu.
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19.DECLARACIO D’OBRA COMPLERTA

En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i de
l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Publica, aprovada pel Reial Decret
Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en el sentit exigit
en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per
a la realització de l’obra tractada en el projecte “Projecte de variant de la carretera BV-2421 a
La Palma de Cervelló” (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop
verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser lliurada a l’ ús
general.

20.DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE

El present projecte està format pels documents següents:
Document núm. 1: Memòria i Annexos
• Memòria
• Annexos
Annex 1. Raó de ser del projecte
Annex 2. Cartografia i topografia
Annex 3. Geologia i geotècnia
Annex 4. Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex 5. Estudi d’alternatives
Annex 6. Traçat
Annex 7. Senyalització
Annex 8. Estudi de trànsit
Annex 9. Ferms i paviments
Annex 10. Moviments de terres
Annex 11. Procedència dels materials
Annex 12. Pla d’obra
Annex 13. Estudi d’organització i desenvolupament de les obres
Annex 14. Expropiacions
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Annex 15. Serveis afectats
Annex 16. Obres de fàbrica
Annex 17. Estudi de seguretat i salut
Annex 18. Estudi d’impacte ambiental
Annex 19. Pla de control de qualitat
Annex 20. Pressupost per al coneixement de l’Administració
Annex 21. Reportatge fotogràfic

Document núm. 2. Plànols
Núm. 1. Índex i situació general
Núm. 2. Topogràfic
Núm. 3. Planta de conjunt d’alternatives
Núm. 4. Planta de conjunt de l’alternativa escollida
Núm. 5. Distribució de fulls
Núm. 6. Planta general
Núm. 7. Detall d’enllaços
Núm. 8. Perfils longitudinals
Núm. 9. Perfils transversals
Núm. 10. Seccions tipus i ferms
Núm. 11. Obres de fàbrica
Núm. 12. Planta de drenatge
Núm. 13. Obres de drenatge transversal
Núm. 14. Detalls de drenatge
Núm. 15. Senyalització i seguretat vial
Núm. 16. Detalls de senyalització
Núm. 17. Serveis afectats
Núm. 18. Mesures correctores
Núm. 19. Expropiacions definitives i temporals
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Document núm. 3. Plec de condicions
Document núm. 4. Pressupost
Amidaments
Justificació d’elements
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupost
Pressupost d’execució per contracte

21.CONCLUSIÓ

Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjunts i que permet
la completa execució de les obres previstes al “Projecte de variant de la carretera BV-2421 al
seu pas pel nucli urbà de La Palma de Cervelló”, es realitza l’entrega del present projecte.

L’autor del Projecte
Barcelona, Juny de 2013

Josep Prat Roura
Enginyer de Camins, Canals i Ports
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1. INTRODUCCIÓ

Aquest projecte es planteja estudiar la possibilitat d’una variant de la carretera BV-2421
BV
al seu
pas per la població de La Palma de Cervelló, preservant tant com sigui possible la zona fluvial
de la riera de Rafamans.. Caldrà valorar diverses alternatives, estudiant quins han de ser els
punts d’inici i final de la variant, quin ha de ser el seu recorregut i les característiques
tècniques de la nova carretera.
Les alternatives seran detalladament estudiades i comparades. Cal ressaltar que totes elles,
despréss d’una llarga tasca de perfeccionament del seu traçat, acabaran essent alternatives
vàlides. Per això acabarà essent decisiu l’estudi d’alternatives per a esbrinar els factors que fan
triar-ne una per damunt de les altres. De tota manera, es vol destacar que, com aquest
projecte vol oferir una solució que sigui diferent de la que ja es va presentar al 2001 en un
estudi informatiu i donada la validesa de les tres alternatives plantejades, és probable que,
que
finalment, qui decideixi quina serà la millor alternativa sigui qui no va estar d’acord amb la
proposta del 2001, és a dir, el propi municipi de La Palma de Cervelló. Es planteja doncs aquest
estudi com una manera de que el “client” (en aquest cas, el municipi de La Palma) pugui triar
entre altres opcions vàlides
àlides i, un cop feta la tria, la pugui defensar davant l’administració
competent.

2. LOCALITZACIÓ

La Palma de Cervelló és un municipi de la comarca del Baix Llobregat. Per localitzar tant la
comarca com el municipi, es presenten les dues següents imatges:
imatge
Imatge A1-1: Localització de la comarca del Baix Llobregat a Catalunya i del municipi de La Palma de Cervelló dins
la comarca del Baix Llobregat:

2.1. El Baix Llobregat
El Baix Llobregat forma part de l’àmbit metropolità de Barcelona, amb els avantatges i
desavantatges que això comporta. La bona accessibilitat viària i ferroviària a la conurbació de
Barcelona i al seu port van donar peu a la instal·lació d’activitats diverses,
diverses, tant industrials com
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residencials. L’AP-2, l’A-2, l’AP-7 i més endavant la B-24 (desdoblament de la N-340 que, de
moment, finalitza a Vallirana) fan que les poblacions situades prop del Llobregat estiguin molt
ben connectades a la xarxa viària d’altes prestacions.
Fig. A1-2: Actual Xarxa Viària de la Regió metropolitana de Barcelona (RMB). Zona d’estudi encerclada en vermell:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
Fig. A1-3: Xarxa Viària del Baix Llobregat a l’entorn de La Palma de Cervelló. Zona d’estudi encerclada en vermell:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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2.2. Les Serres d’Ordal
Les muntanyes d’Ordal són un “conjunt de serres i valls de delimitació imprecisa” (Muntanyes
d’Ordal, el nom que no surt als mapes. Valerià Paül i David Serrano, 2005) i formen un laberint
de valls i serres intensament aprofitat per l’home, i on els antics paisatges agraris conviuen
amb un veritable mosaic d’urbanitzacions.
Les poblacions situades en aquest entorn natural de les Serres d’Ordal, als municipis com
Cervelló, Corbera, Vallirana, etc., eren atractives per a molts ciutadans per la combinació
diferents factors:
a) Els valors paisatgístics de les Serres d’Ordal,
b) La proximitat a zones urbanes densament poblades
c) La proximitat a la xarxa viària de gran capacitat de l’àmbit metropolità de Barcelona
Aquestes característiques es van combinar per fer-ne un lloc atractiu per atraure segones
residències primer i, més tard, convertir-se moltes d’elles ja en primeres residències, sempre
en un entorn urbà de baixa densitat, d’urbanització dispersa, amb les servituds que això
acostuma a imposar: predominança dels usos residencials i mobilitat basada en el vehicle
privat.
Fig. A1-4: Xarxa Viària a l’entorn de La Palma de Cervelló i :

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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2.3. La Palma de Cervelló
El nucli urbà de La Palma de Cervelló es troba entre el vessant sud de la vall i la plana de la
riera de Rafamans, de la qual es situa al marge esquerre. Aquesta riera és un afluent de la riera
de Cervelló, que neix al Puig de Les Agulles, dins el terme de Corbera de Llobregat. El poble es
formà al llarg de la carretera que porta fins a Corbera de Llobregat i encara avui aquesta
carretera n’és el seu carrer principal.
Fig. A1-6: BV-2421 a La Palma de Cervelló i les urbanitzacions del nord:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
Fig. A1-7: BV-2421 a La Palma de Cervelló i l’actual connexió a la B-24:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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La carretera BV-2421 (de la xarxa local entre Corbera i Gelida, però de la xarxa comarcal des de
la B-24 fins al nord de La Palma), comunica el municipi amb l’autovia B-24, travessant el poble
de la Palma i es dirigint-se cap a Corbera de Llobregat i Gelida.

3. HISTÒRIA I DADES SOCIOECONÒMIQUES DEL MEDI URBÀ

3.1. Història
L’any 1857, l’actual territori de La Palma de Cervelló es va integrar al municipi de Cervelló. Es
va constituir com a municipi independent entre el 1937 i el 1939, en plena guerra civil
espanyola. Llavors tenia poc més de cinc-cents habitants. Després va tornar a formar part de
Cervelló. Finalment, l’any 1998 se’n va desagregar, formant municipi propi, amb 2444
habitants en aquell moment.

3.2. Descripció
El terme municipal de La Palma de Cervelló té una extensió d’uns 5,47 km2. El terme limita
amb el de Cervelló (S i E), amb Pallejà (N) i amb Corbera de Llobregat (NW i W). Es situa als
contraforts orientals de les serres d’Ordal i les màximes altituds, que volten els 350 m, es
troben al sector sud-oest. El principal eix hidrogràfic del terme és la vall mitjana i baixa de la
riera de la Palma o de Rafamans, que desguassa a la riera de Cervelló per l’esquerra.
Fig. A1-8: Municipi de La Palma de Cervelló i nuclis de població propers:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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El terme comprèn el poble de la Palma de Cervelló, cap municipal, i les urbanitzacions de Ca
n'Esglésies i de Can Vidal. Altres urbanitzacions, com Can Paulet al sud oest, la Costa de la
Perdiu a l’oest o Fontpineda al nord es troben ja a altres termes municipals. Però, com es
veurà en aquest projecte, alguna d’elles (Fontpineda) és tan propera al nucli de La Palma i hi
està tan ben connectada que, funcionalment, és una continuació de Ca n’Iglésies. Com es pot
veure a la imatge anterior, Can’Iglésies és una urbanització residencial que es troba just a
sobre del nucli de La Palma, n’és una continuació. Els vehicles dels seus habitants tenen com a
sortida més fàcil anar cap a La Palma i connectar-se a la BV-2421.
Taula. A1-9: Entitats de població del municipi de La Palma de Cervelló al 2008:

Entitat de població
Ca n’Iglésies
Can Mascaró
Can Vidal
La Palma de Cervelló
Disseminat de La Palma de Cervelló
Total

Habitants
1581
7
127
1247
65
3027

Font: IDESCAT

3.3. Fontpineda
La urbanització residencial de Fontpineda, que té 207 hectàrees i 1830 habitants al 2008, es
troba al terme de Pallejà, però és en gran part més propera al nucli de La Palma que al de
Pallejà. La connexió a la xarxa viària és més ràpida per La Palma que anant per Pallejà per a la
majoria dels habitants de Fontpineda, amb l’excepció dels que viuen a la seva part més
oriental, que es connectaran per Pallejà, per un vial que compta amb carril segregat per a
bicicletes i vianants. Es podria pensar que els que viuen a l’extrem més al nord optarien per
connectar-se per Sant Andreu de la Barca, però aquesta connexió és inexistent a nivell viari, tot
i que Sant Andreu estigui a prop. Així doncs, una part del trànsit generat al nucli de La Palma
no és pròpiament d’aquest nucli sinó que té Fontpineda com a origen o destí. Per quantificarho millor caldrien enquestes orígen-destí que aquí no s’està en condicions d’encarregar.

3.4. Corbera de Llobregat
El municipi de Corbera de Llobregat, d'una extensió de 18,46 km² i 14231 habitants al 2012, és
adjacent al de La Palma de Cervelló i està format en gran part per sòl residencial de baixa
densitat, fet que aboca als seus habitants a l’ús del vehicle particular per anar i tornar a les
seves residències a través de la carretera BV-2421, una carretera local que és l'eix de
comunicació del terme. Cap al sud, la BV-2421 entronca amb la B-24 al terme de Cervelló, prop
dels Quatre Camins. La carretera uneix Corbera de Baix i Corbera de Dalt i arriba fins a Gelida.
La majoria dels viatges generats a Corbera van cap a la BV-2421, que és la que connecta amb la
xarxa viària per anar cap a Barcelona. La connexió Cobera-Gelida és minoritària, com es pot
comprovar a les dades de trànsit de l’Annex 8: l’any 2010, la IMD al PK 8 (entre Corbera i
Gelida) va ser de 3396 vehicles/dia amb 3% de pesants, i, en canvi, al PK 4, entre Corbera i La
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Palma, va ser de 12418 vehicles/dia, amb un 5% de pesants. Sembla clar doncs que una bona
part del trànsit de la BV-2421 es genera a Corbera de Llobregat.
El territori de Corbera i de La Palma de Cervelló és molt accidentat pel massís de Garraf-Ordal.
La capçalera de la riera de la Palma o de Rafamans es situa en aquest terme, ja que es forma
sota el roc de Forrellac (628 m) i el puig d'Agulles (652 m), entre els quals hi ha el coll del
Portell. El bosc de pi blanc que es va estendre per tot aquest àmbit d'ençà de començament de
segle, ha estat greument alterat en la major part del territori per la construcció
d'urbanitzacions de segona residència. El poblament es concentra a la part meridional del
terme on, prop de la riera de Rafamans, es desenvolupa el nucli de Corbera de Baix, actual cap
de municipi i, més amunt, prop de les penyes del Corb, el poble de Corbera de Dalt on hi hagué
el castell que fou l'origen del poble, i les caseries de l'Amunt i de l'Avall.

4. PROBLEMÀTICA

El nucli urbà de La Palma de Cervelló es veu travessat per la carretera BV-2421, que exerceix
també com a carrer principal. S'hi barregen els trànsits de pas amb els interns, amb els
conflictes que això provoca. La carretera recull el trànsit de les urbanitzacions que es troben al
nord de La Palma (Fontpineda, bàsicament), tot i ser bona part d'elles fora del seu terme
municipal. La tipologia d'urbanització dispersa al municipi veí de Corbera de Llobregat
afavoreix molt l'ús del vehicle privat, fent perdre eficiència al transport col·lectiu. Aquest
trànsit molt sovint es decideix incorporar a la BV-2421 a La Palma, per després anar cap a la B24, una via de doble calçada on ja es troba connectat a la xarxa metropolitana de gran
capacitat. Tot això fa que aquesta via suporti un trànsit molt superior al que li tocaria. Això
provoca retencions, accidents greus com el del 1996, i enfrontaments entre els habitants del
nucli de La Palma amb els de les urbanitzacions.
L'ajuntament de La Palma fa temps que reclama la construcció d'una variant de la carretera
BV-2421. L'opció que sembla més natural és que aquesta variant passi pel sud del nucli urbà,
però en el límit sud del nucli hi ha la Riera de Rafamans (que després passa a ser la Riera de
Corbera), i aquesta és una zona d'alt valor pel municipi des del punt de vista ecològic,
paisatgístic i d'esbarjo. Aquesta franja entre la riera i els boscos de la Serra d’Ordal o de Can
Llopard s’han transformat, gràcies a l’empenta de grups locals i del mateix ajuntament, en una
zona d’esbarjo i passeig del poble coneguda com el passeig del roure. En aquest projecte es
tracta d'aconseguir un traçat de la variant que respecti al màxim aquesta zona, i per això caldrà
valorar diverses alternatives. Aquesta discussió d’alternatives tractarà quins han de ser els
punts d’inici i final de la variant, quin ha de ser el seu recorregut i, abans d’això, quines
característiques tècniques se li exigiran a la nova carretera ja que, en funció d’aquestes, es
podran triar uns traçats més o menys ajustats al relleu del terreny.
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5. ANTECEDENTS HISTÒRICS

Arran d’aquests problemes, la Direcció General de Carreteres va presentar l’any 2001 un estudi
informatiu de la variant de la carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló que optava per una
alternativa molt propera a la riera de Rafamans, ocupant part del seu espai fluvial. Els veïns i
l’ajuntament de La Palma al capdavant van expressar el seu rebuig a aquesta opció en el seu
afany per protegir l’espai públic fluvial i d’esbarjo. Demanaven una alternativa allunyada de la
zona fluvial de la riera de Rafamans, i aquest és l’objectiu d’aquest projecte. Per això s’ha
intentat tenir com a referència aquesta alternativa de la DGC i s’ha representat amb el
programa de traçat, deduint-ne que el radi mínim utilitzat era de 130 m.
Fig. A1-8: Alternativa de la DGC presentada al 2001 per a la variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló:

Font: Elaboració pròpia a partir de la imatge de l’Estudi informatiu del 2001

És aquest rebuig el que dóna peu al present projecte, per intentar buscar una alternativa que
no passi per la zona fluvial.

6. PLANEJAMENT VIGENT

El planejament vigent es composa del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), aprovat
al maig del 2010 i del POUM de La Palma de Cervelló, aprovat definitivament el 27 de febrer
del 2012.
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6.1. Pla Territorial Metropolità de Barcelona
El Pla Territorial Metropolità de Barcelona ja recollia la proposta d’una variant de la carretera
BV-2421 a La Palma de Cervelló, però ho feia sense definir amb precisió el seu traçat, per això
aquesta futura variant hi quedava representada amb una línia discontínua que indicava que el
traçat s’havia de concretar més endavant. Així es recull a la imatge següent, que és un extracte
de la proposta d’actuacions viàries del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010). Aquesta
indefinició es va produir pel desacord del municipi de La Palma amb la proposta de variant de
l’estudi informatiu del 2001, i va donar peu a fer el present projecte final de carrera.
Fig. A1-9: PTMB: Infraestructures viàries. Actuacions.

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010)

A les imatges següents, el PTMB, en el seu plànol 2.2 (Sistema Urbà. Planejament i sistema
d’espais oberts), recollia les següents propostes de planejament i sistema d’espais oberts.
A les propostes d’estratègies a seguir en el sistema urbà quedava clar que el nucli dens de La
Palma era una zona a consolidar i que les àrees especialitzades en teixit residencial de baixa
densitat que l’envolten haurien de seguir una estratègia de densificació en la mesura que sigui
possible, dotació d’estructura interna i millora de la vialitat.
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Fig. A1-9: PTMB: Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts.

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010)
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6.2. Sòl urbanitzable residencial
El PTMB també indica dues franges de sòl urbanitzable no programat residencial entre el petit
nucli de Can Vidal i el nucli de La Palma. Una de les condicions de contorn d’aquest projecte
serà el respectar aquesta previsió de creixement del nucli de La Palma que tendeix a unir els
dos nuclis de La Palma i Can Vidal, ara separats.
Fig. A1-10: PTMB: Sistema urbà. Planejament i sistema d’espais oberts. Sòl urbanitzable no programat residencial

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (2010)

6.3. Sòl industrial
Al municipi de La Palma de Cervelló hi ha un polígon industrial, Can Mascaró, situat al sud del
municipi, on hi ha la major part de les indústries del poble. Can Mascaró es troba entre l’actual
carretera BV-2421 i la riera de Corbera. Molt a prop d’aquest polígon es troba també el polígon
industrial de El Grab, que està ja dins del terme de Cervelló.
El planejament supramunicipal (PTMB) no preveu en principi nou sòl urbanitzable en aquestes
zones industrials que es troben a tocar de la B-24 (Can Mascaró i El Grab), però hi ha una part
de sòl preventiu entre elles que preveu la possibilitat de que, en un futur, els dos polígons es
puguin unir, creant en aquest espai nou sòl industrial. Una de les condicions de contorn
d’aquest projecte serà el respectar aquest possible creixement del sòl industrial, fent que les
alternatives estudiades no ocupin aquest sòl.
A la imatge següent es presenten els eixos de les tres alternatives estudiades, sobre el
planejament (gràcies al SITPU) i la zona inundable amb període de retorn de 500 anys que està
definida al PEF de la zona:
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Fig. A1-12: Planejament urbanístic (SITPU), amb els eixos de les tres alternatives, la proposta del 2001 i la zona
inundable amb període de retorn de 500 anys.

Font: Elaboració pròpia a parir del SITPU (proporcionat per l’Institut d’Estudis Territorials)

6.4. Pla General d’Ordenació Urbana
El Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) de La Palma de Cervelló, aprovat el febrer del
2012, diu, al seu apartat 4.6.1, que el problema més gran de mobilitat a La Palma de Cervelló
és la saturació de la carretera BV-2421. Per tal de resoldre aquest conflicte es contempla la
construcció d’una variant de la carretera que permeti als vehicles amb origen o destí Corbera
de Llobregat evitar el pas pel nucli urbà de La Palma de Cervelló. El POUM no materialitza la
solució adoptada per a resoldre el traçat de la variant i diu que la solució finalment adoptada la
definirà la administració competent.
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1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és el de descriure i exposar la cartografia utilitzada per a l’elaboració
d’aquest projecte.

2. CARTOGRAFIA

L’ideal hagués estat disposar d’una cartografia d’escala més gran (1:2000 o fins i tot 1:1000),
obtinguda d’un vol específic per a la zona d’estudi. Però, ja que no es disposa d’aquests
mitjans, s’han utilitzat les bases cartogràfiques a escala 1/5000 que proporciona gratuïtament
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) des de la seva pàgina web i el seu visualitzador
(http://www.icc.cat/vissir3/). Els fulls utilitzats han estat els següents:
Full: 284-125

Nom: La Palma de Cervelló

Full: 285-125

Nom: Molins de Rei

Full: 284-124

Nom: Can Montmany

Full: 285-124

Nom: Pallejà

De cada full, s’han descarregat els arxius d’altimetria, planimetria, polígons i toponímia. Per
exemple, del full 284-124:
Fig. A2-1:Arxius de la base cartogràfica 1:5000 descarregats del web de l’ICC:

Font: Elaboració pròpia

Aquests haguessin estat els fulls estrictament necessaris per a l’estudi, ja que són els que
cobreixen l’àmbit del projecte. En realitat, per a generar la base cartogràfica utilitzada i
després generar l’arxiu .dtm (digital terrain model), arxiu digital del terreny o, de forma més
aclaridora, el model digital del terreny, es van descarregar també els fulls següents:
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282-122, 282-123, 282-124, 282-125, 282-126, 282-127, 283-122, 283-123, 283-124, 283-125,
283-126, 283-127, 284-122, 284-123, 284-124, 284-125, 284-126, 284-127, 285-122, 285-123,
285-124, 285-125, 285-126, 285-127.
A partir d’aquestes bases cartogràfiques en format dgn, s’han generat un arxiu de planimetria i
un d’altimetria de la zona d’estudi:
Fig. A2-2:Arxius creats com a bases cartogràfiques:

Font: Elaboració pròpia

L’arxiu digital del terreny es genera a partir de la informació en coordenades dels elements de
la base cartogràfica 1/5000. Més concretament, s’han utilitzat les següents capes dels arxius
en format .dgn, totes elles contenint informació d’altimetria:
Level 9: corbes de nivell (prové dels arxius d’altimetria, els que contenen les lletres “ax”)
Level 11: límits de talús (prové dels arxius d’altimetria, els que contenen les lletres “ax”)
Level 16: cursos fluvials i masses d’aigua (inclou canals, recs, sèquies...)
Level 25: illa urbanitzada
Level 30: murs de contenció
Level 33: parcel·les d’urbanització
Level 34: límits de finques
Level 37: vores d’autopistes
Level 41: vores de carreteres
Level 45: vores de camins
Level 50: eixos de ferrocarrils
Level 51: ponts i altres estructures
Level 56: límits de camps
Pel que fa a la cartografia d’escala 1/50000, s’ha utilitzat el full 420 de la base 1/50000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).
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3. DADES PER AL REPLANTEIG. RESSENYES DELS VÈRTEXS GEODÈSICS.

Per tractar-se d’un Projecte Final de Carrera, no ha estat necessari portar a terme treballs
topogràfics de detall complementaris a la cartografia facilitada. Però tant el replanteig com els
possibles treballs topogràfics necessaris es recolzarien en els vèrtexs geodèsics situats a la
zona del projecte.
Fig. A2-3: Vèrtexs geodèsics a la zona de projecte:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

A continuació es presenten les fitxes tècniques de les ressenyes dels tres vèrtexs geodèsics
propers seleccionats per a construir la poligonal de replanteig. Aquestes dades han estat
obtingudes a partir de la web de Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC ).
Vèrtexs geodèsics: 283 125001, 285 125015, 285 124001 (tots ells amb ressenya del sistema
de referència geodèsic ETR89).
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APÈNDIX 1. Ressenyes dels vèrtexs geodèsics
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FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
Informació general

Coordenades

Codi ICC:

283125001

Província:

Barcelona

Comarca:

Baix Llobregat

Municipi:

Cervelló

Full MTN50 (SQ/CCFF): 0420 / 36-16
283-125

Full MTN5 (CCFF):
Data de construcció:

N/A

Data d'última revisió:

N/A
XU, ROI

Xarxa:

ETRS89/00

Sistema de referència:
UTM

Projecció:

Fotografia

Fus 31

Hemisferi N

X Projectada (X):

410653.269 m

σ: 0.030 m

Y Projectada (Y):

4584149.061 m

σ: 0.030 m
0.99969824

Factor d'escala (K):
Convergència quadrícula (ω):

1º 55' 51.91753'' E

σ: 0.00130 ''

41º 24' 14.11970'' N

σ: 0.00097 ''

Longitud (λ):
Latitud (φ):

0º -42' 25.14820''

Descripció:
Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de
diàmetre i 1,196 metres d'alçada. El pilar
està situat sobre una base quadrada de
formigó, l'alçada d'aquesta és de 1 metre i
de 1 m x 1 m d'amplada.

499.254 m

Cota ortomètrica (H):
Model de geoide:

EGM08D595

Cota el·lipsoïdal (h):

548.689 m

σ: 0.070 m
N: 49.435 m

σ: 0.050 m

Referència de les cotes:

BP

Altura del pilar geodèsic:

1.196 m

Té coordenades en ED50 (icc20060):

Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip

Versió de la fitxa:

20121.121214

Estat de conservació del vèrtex

Mapa de la zona

Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
Des de Corbera de Baix es creua per un pont, el Rierol Corbera, i se segueix a l'esquerra, per la pista asfaltada que va en direcció a la urbanització
de Can Rafel, es travessa aquesta i es continua fins arribar a l'Hotel de Can Rafel, que domina la Urbanització. En aquest Hotel viu l'amo, Sr. Roig,
que té la clau d'un cadenat que tanca la cadena que dóna pas a una pista que puja fins al mateix vèrtex (Montmany), en temps sec s'hi accedeix
amb qualsevol vehicle. Hi ha trams amb forta pendent.

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
Informació general

Coordenades

Codi ICC:

285124001

Província:

Barcelona

Comarca:

Baix Llobregat

Municipi:

Pallejà

Full MTN50 (SQ/CCFF): 0420 / 36-16
285-124

Full MTN5 (CCFF):
Data de construcció:

N/A

Data d'última revisió:

N/A

Xarxa:

XU, REGENTE, ROI

ETRS89/00

Sistema de referència:
UTM

Projecció:

Fotografia

Fus 31

Hemisferi N

X Projectada (X):

415334.750 m

σ: 0.030 m

Y Projectada (Y):

4585718.336 m

σ: 0.030 m
0.99968821

Factor d'escala (K):
Convergència quadrícula (ω):

0º -40' 13.01674''

Longitud (λ):

1º 59' 12.72309'' E

σ: 0.00130 ''

Latitud (φ):

41º 25' 6.82305'' N

σ: 0.00097 ''

Descripció:
Pilar cilíndric de formigó de 0.30 metres
de diàmetre i 1,185 metres d'alçada. El
pilar està situat sobre una base quadrada
de formigó, l'alçada d'aquesta és de 1
metre i de 1 m x 1m d'amplada.

268.419 m

Cota ortomètrica (H):
Model de geoide:

EGM08D595

Cota el·lipsoïdal (h):

317.789 m

σ: 0.070 m
N: 49.370 m

σ: 0.050 m

Referència de les cotes:

BP

Altura del pilar geodèsic:

1.185 m

Té coordenades en ED50 (icc20060):

Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip

Versió de la fitxa:

20121.121214

Estat de conservació del vèrtex

Mapa de la zona

Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
Al costat de les antenes, dalt el turó de Les Planes. A l'oest de Pallejà i a l'est de Corbera de Llobregat. Des de la carretera de Pallejà a la Palma de
Cervelló surt una pista a l'esquerra que té una cadena. S'ha de deixar el vehicle i anar a peu per la pista fins al vèrtex (Les Planes).

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
Informació general

Coordenades

Codi ICC:

285125015

Província:

Barcelona

Comarca:

Baix Llobregat

Municipi:

Cervelló

Full MTN50 (SQ/CCFF): 0420 / 36-16
285-125

Full MTN5 (CCFF):
Data de construcció:

31/03/2003

Data d'última revisió:

N/A
XU

Xarxa:

ETRS89/00

Sistema de referència:
UTM

Projecció:

Fotografia

Fus 31

Hemisferi N

X Projectada (X):

416005.690 m

σ: 0.030 m

Y Projectada (Y):

4583355.637 m

σ: 0.030 m
0.99968682

Factor d'escala (K):
Convergència quadrícula (ω):

1º 59' 42.80260'' E

σ: 0.00130 ''

41º 23' 50.47227'' N

σ: 0.00097 ''

Longitud (λ):
Latitud (φ):

0º -39' 52.10978''

Descripció:
Placa de l'ICC situada sobre d'unes
roques al cim del Puig Castellar.

187.946 m

Cota ortomètrica (H):
Model de geoide:

EGM08D595

Cota el·lipsoïdal (h):

237.305 m

σ: 0.070 m
N: 49.359 m

σ: 0.050 m
CSG

Referència de les cotes:

0.000 m

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060):

Sí

ftp://geofons.icc.cat/fitxes/XU/ED50/285125015.pdf

Versió de la fitxa:

20121.121214

Estat de conservació del vèrtex
Bon estat (ha sofert canvis lleus però es pot observar sense problemes)

Mapa de la zona

Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
Des de Sant Vicenç dels Horts es puja per les urbanitzacions de la zona oest, fins que s'arriba a la part més alta. El senyal està a 100 metres al nord
d'un dipòsit.
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1. INTRODUCCIÓ

En aquest annex es presenta un breu estudi geològic i geotècnic que contempla les
recomanacions necessàries per a l’elaboració del present projecte de construcció de la variant
de la carretera BV-2421 al seu pas per La Palma de Cervelló.
La manca de mitjans i d’un estudi geotècnic ha fet que, per a la seva realització, només s’hagi
comptat amb la consulta de mapes geològics existents (Mapa geològic comarcal del Baix
Llobregat, 1:50000, de l’ICC), diverses visites sobre el terreny i, sobretot, la consulta de
l’informe corresponent a un estudi informatiu ja realitzat en el mateix àmbit, el presentat per
la Direcció General de carreteres l’any 2001, que ja no incloïa cap estudi geotècnic en
profunditat. Tot i que la traça d’aquest estudi informatiu no passava exactament per la
mateixa zona que les alternatives estudiades aquí, sí que ens podem basar en el que s’hi diu
per a zones amb composició geològica similar a les que travessa la nova proposta que es fa en
el present projecte.

2. CONTEXT GEOLÒGIC

La zona del projecte es situa íntegrament a la comarca del Baix Llobregat. Geològicament, es
troba a una part de la Serralada Costero-Catalana, que va paral·lela a la costa separant el mar
Mediterrani de la Depressió de l’Ebre i que constitueix la unitat geològica denominada
“Catalànides”. Aquesta es descomposa en tres grans unitats morfoestructurals: la Serralada
Prelitoral, la Depressió Prelitoral i la Serralada Litoral. La traça proposada en aquest projecte es
situa majoritàriament a la Serralada Litoral (imatge A03-1) i, dins d’aquesta, al massís del
Garraf-Ordal. En canvi, l’inici de la traça es situa a un extrem de les terrasses fluvials del
Llobregat.

2.1. Context geològic de la comarca del Baix Llobregat
La comarca del Baix Llobregat és travessada pel riu Llobregat, que talla les dues unitats
morfològiques paral·leles a la costa, la serralada Pre-litoral i la serralada Litoral (on es situa la
Palma de Cervelló). També s’hi troba la depressió Pre-litoral i el Delta del Llobregat.
La serralada Pre-litoral és al sector nord-est de la comarca, lluny del municipi de La Palma de
Cervelló i de l’àrea d’interès d’aquest projecte. S’hi trova, per exemple, el massís de
Montserrat, format per l’acumulació de grans masses de conglomerats grisos aglutinats per un
ciment i a on de vegades s’intercalen capes de margues i gresos. A causa de l’erosió, han estat
clivellats formant una xarxa de diàclasis verticals deixant aïllats una sèrie de turons arrodonits
per l’erosió, que formen l’anomenat relleu montserratí.
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La depressió Pre-litoral és la plana de terraplenament recent (del Terciari superior)
emmarcada per dues falles separades per uns 15 km, una que va de Collbató a Olesa i una altra
que segueix el tram final del riu Anoia.
El delta del Llobregat, actualment d’un sol braç, forma un triangle de base arrodonida des de
Sant Boi de Llobregat, Montjuïc i les costes del Garraf. És format per dipòsits al·luvials i
parcialment eòlics del Quaternari. El present estudi no afecta a cap zona del delta.
La Serralada Litoral es troba al costat sud de la comarca del Baix Llobregat. En l’àmbit de
Catalunya, aquesta serralada la formen les serres del Montgrí, les Gavarres, el massís de
l’Ardenya, la serra de Marina, el Montnegre, el Corredor, Sant Mateu, la Conreria, Collserola i
el massís del Garraf-Ordal, on es situa aquest projecte.
Al Baix Llobregat, la Serralada Litoral té fragments força heterogenis:
-

el massís hercinià de materials paleozoics que, a l’esquerra del riu Llobregat, és
Collserola
la vall litoral formada pel rebliment d’al luvions molt fins d’una antiga ria del Pliocè
el massís alpí de Garraf, de materials triàsics i cretacis format per les serres de GarrafOrdal. En aquesta zona és precisament on hi ha La Palma de Cervelló.

Imatge A03-1: Mapa físic de Catalunya (i localització de La Palma de Cervelló)

Font: http://arxiu3punt0.blogspot.com.es/2012/07/el-relleu-de-catalunya.html
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2.2. Context geològic de la zona del projecte
El massís de Garraf-Ordal és una zona muntanyosa, de poca alçada però d’una extensió
considerable, que es troba a la part més occidental de la comarca i que s’estén des de
Martorell fins a Gavà. Aquest massís està format per diferents capes superposades, d’època i
composició diferents. El sòcol paleozoic ocupa tot el conjunt i es pot veure tant a l’extrem
nord-est, a ambdues ribes del congost de Martorell, com a l’extrem del sud-est, a la zona de
Gavà. Al damunt d’aquest sòcol hi ha una capa de roca vermella mesozoica que es destaca
sobretot a les vores del massís. Finalment hi ha sobreposada una gran massa de calcàries del
triàsic que formen els cims més alts del massís, com són la Morella (592 m), la Creu de l’Aragall
(545 m) i la Penya Blanca (635 m).

3. HISTÒRIA GEOLÒGICA

La discordància pretriàsica permet diferenciar a l’evolució paleogeogràfica de la regió dos
grans cicles sedimentaris i tectònics: l’hercinià i l’alpí.

3.1. Cicle hercinià
El terreny més antic dels Catalànids correspon al Ordoviciense, representat pel potent conjunt
de pissarres setinades amb intercalacions de gresos. La seva constitució litològica és comú a
tots els Catalànids, amb lleugeres variacions locals. Amb el Silúric s’implanta una sedimentació
encara més fina de tipus pelàgic, representada per les pissarres de graptolítids, que
constitueixen una característica general de la regió.
Al acabar el Silúric, la profunditat del mar disminueix segons mostren els nivells calcaris amb
faunes de moluscs i les intercalacions sorrenques. Aquest règim sedimentari s’accentua en el
transcurs del Devònic, representat per un escàs espessor de dolomíes i calcàries.
El veritable canvi paleogeogràfic es produeix durant el Carbonífer Inferior, en el que es passa
de la sedimentació marina a la continental. Durant el Dinatiense persisteix la sedimentació
marina, com indiquen les pissarres púrpures amb trilobites, en alternança amb llits de lidites,
però aviat s’implanta la sedimentació tumultuosa representada per les grauwackas, pissarres
sorrenques i conglomerats de fàcies Culm, que poden atribuir-se al Viseense.
En aquest pis finalitza la sedimentació paleozoica interrompuda per l’orogènia herciniana, que
té lloc en diverses etapes.
L’estudi petrotectònic ha permès precisar la successió de fases i els seus efectes sobre els
materials paleozoics: una primera fase va determinar l’esquistositat de flux pròpia del
metamorfisme regional i va afectar al Carbonífer; i una segona fase, del tipus “strain slip”, que
talla a la primera, seguida de l’última, determinativa dels plecs tipus “kink bands”.
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La intrusió granítica de Collserola i Puigmadrona correspon a l’última fase, a la que es deu una
aurèola de metamorfisme de contacte.

3.2. Cicle alpí

Desprès del plegament hercinià, la serralada formada va quedar sotmesa a un llarg procés
erosiu que va donar origen a una “penillanura”, i que en els Catalànids ha deixat vestigis en el
Montseny, massís de Prades, etc. A la zona d’estudi no existeixen vestigis de la mateixa, doncs
han estat destruïts per l’erosió de la xarxa hidrogràfica del Llobregat, però es pot observar com
el Buntsandstein es recolza sobre un sòcol arrasat, sobre el qual es sedimentaran els dipòsits
detrítics del Trias Inferior. Més tard té lloc la primera transgressió marina del Muschelkalk.
Una regressió, representada pel tram vermell del Trias Mitjà irrompeix la sedimentació marina,
que és suplantada per altra de tipus lacustre, que dóna lloc als guixos amb que acaba el
Muschelkak Mitjà. Continua una altra transgressió breu en el Muschelkak Superior i més tard
la regressió del Keuper que dóna origen a les margues.
La història paleogeogràfica de la resta del Mesozoic és menys precisa per la falta de fòssils, fins
arribar al final del Juràsic, representat per las bretxes que es troben sobre el Keuper. A aquest
terreny s’atribueix el potent conjunt de dolomíes negres que succeeix a las bretxes bassals.
A ella succeeix la transgressió mesozoica més important desprès del Trias, la del Cretaci
Inferior, que assoleix els seus límits septentrionals. Continua la fase lagunar, següent a la
iniciada al Juràsic Superior, però aviat les aigües marines avancen cap al Nord i es dipositen les
calcàries del Valangiense-Barremiense amb Rudistes i Orbitolínids que es recolzen sobre les
dolomíes juràsiques.
Finalment, la sedimentació del Aptiense, de formacions margoses amb ammonítids, senyala
encara una major profunditat de les aigües.
El Cretaci Superior falta a tota la regió. S’ha de concloure que la regió iniciada a l’Albiense i
continua i s’accentuarà durant la resta del període, on té lloc la gran transgressió senonense.
Des de llavors tota l’àrea estudiada, es troba emergida fins el Miocènic.
Amb el Miocè s’inicia un nou registre sedimentari que permet seguir els detalls de l’evolució
paleogeogràfica. El Burdigaliense, es va dipositar als fons de la Depressió Prelitoral. El seu
enfonsament es deuria produir una mica abans.
Més tard té lloc, durant el Vindoboniense, una nova transgressió marina, al llarg de la
depressió acabada de formar. Als dipòsits marins, es reconeixen a la resta de la depressió del
Vallès importants dipòsits continentals formats a expenses del materials constructius de les
dues serralades que bordegen la fosa. El règim exclusivament continental s’instal·la a la regió
amb el Pontiense, com a la totalitat de l’àrea mediterrània.
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Nous canvis importants es van haver de produir durant el Pliocè, els sondejos realitzats al delta
del Llobregat han demostrat com el Pliocè es troba a uns 60 m. de profunditat, el que indica
noves deformacions postpliocenes, relativament importants, al transcurs del Quaternari.
Finalment s’ha d’esmentar la formació d’un sistema de terrasses, relacionada amb els episodis
climàtics d’aquesta era, en part ocultes sota els recents al·luvions del riu i que indubtablement
van ser dipositades en funció d’un nivell de base inferior a l’actual, corresponent als períodes
glaciars.

4. UNITATS GEOLÒGIQUES I LITOLÒGIQUES

4.1. Mesozoic (Triàsic)

Aquest terreny forma una banda continua de 4 a 5 km d’amplada per 20 km de longitud, i
constitueix el rebordament occidental del massís de Garraf, que va de Begues fins a Gelida.
Com a la resta dels Catalànids, consta dels tres pisos del Trias de fàcies germànica.
Buntsandstein:
El Buntsandstein apareix format essencialment per dipòsits de fàcies continental, de color
vermellós característic, composat de conglomerats, gresos i argilites. S’inicia amb una
sedimentació brusca de conglomerats bassals, d’espessor variable, que generalment no
excedeix els 50 m., formats per còdols de quars, tot i quan encara pot haver-hi altres elements
silicis procedents del Paleozoic. En alguns punts apareixen precedits d’un prim espessor
(d’alguns centímetres) de gresos i argilites.
Progressivament es succeeixen passades d’elements més prims fins a transformar-se
totalment en un conjunt d’arenisques ben estratificades, a les que és freqüent l’estratificació
creuada. Sobre el mateix, i per transició gradual, es passa a les argiles vermelles i, finalment, a
algunes passades grises o verdoses.
L’espessor total no sobrepassa els 150m.

4.2. Quaternari

Els dipòsits quaternaris ocupen una gran extensió, trobant-se fonamentalment a les
Depressions Litoral i Prelitoral i al llarg del rius Llobregat i Anoia.
Genèticament s’han diferenciat diferents tipus: terrasses fluvials, complexos llimosos i dipòsits
de peudemont, i també s’han cartografiat els derrubis de pendent, cons de dejecció, llims, sòls
actuals i argiles de descalcificació, la localització de la qual ve associada als barrancs i
fondalades. Es tracta de dipòsits d’escàs espessor i es troben relacionats amb l’actual xarxa
hidrogràfica.
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Terrasses fluvials
Les terrasses fluvials apareixen al llarg del rius Llobregat i del seu afluent l’Anoia, mentre que
als seus afluents menors, com la riera de Rubí i la de Cervelló, apareixen menys
desenvolupades.
Es poden distingir fins a uns vuit nivells diferents de terrasses. Donades les característiques
cartogràfiques, alguns d’aquests s’han considerat compressius i només s’han distingit cinc,
inclosos en ells, sempre que ha estat possible, alguns dipòsits que no es poden considerar
genèticament com fluvials es troben sempre associats als d’aquesta naturalesa i fins i tot els
caracteritzen, com succeeix amb la successió d’argiles bretxoides, llims i costres de calitxe, que
arriba a repetir-se tres vegades sobre la terrassa situada a 15-20 m. (Les cotes utilitzades
corresponen a l’altura de les terrasses sobre el riu Llobregat, a la zona de Martorell).
Els perfils litològics que presenten els afloraments ofereixen unes característiques comuns;
sobre la superfície d’excavació del riu apareixen dipòsits detrítics formats per graves, tot i que
a alguns casos poden incloure llits de sorra, com a les terrasses de 40 a 50 m., on arriba 0,5 m.
d’espessor, i sobre les graves apareixen, recobrint-les, llims, loes, argiles, bretxes i costres
d’origen eòlic, edàfic, etc. La caracterització de les terrasses s’han basat a l’estat de
conservació dels seus materials, grau de cimentació, altimetria i pels dipòsits no fluvials que
suporten.
L’espessor màxim dels sediments pròpiament fluvials poden arribar a 40 m., i el dels no
fluvials, associats, fins 30 m.
El nivell més alt, actualment desmantellat, només apareix al pujol del Telègraf, a Martorell, a
90 m. sobre el nivell del riu Llobregat, al seu pas pel Congost de Martorell.
El següent nivell d’altitud es situa a 40-50 m. i presenta, a més a més de les graves pròpies de
la terrassa, unes intercalacions de sorres de gra gruixut, ben cimentades i amb estratificació
creuada i d’un nivell de llims grocs calcificats a la part superior.
Apareix posteriorment el nivell de 15-20 m., constituït per una terrassa coberta per dipòsits de
tipus cíclic, que arriben a 30 m. de potència.
Finalment, el nivell de 3 m. suporta sobre les graves de la terrassa un paquet de llims sorrencs,
beige, sense calcificació, que arriba a assolir de 2 a 6 m. d’espessor.

5 CONTEXT GEOLÒGIC DE LA PALMA DE CERVELLÓ
La Palma de Cervelló, on s’estudia la construcció de la variant de la carretera BV-2421, es situa
a la Serralada Litoral, a la zona del massís de Garraf-Ordal, més concretament a la part més
oriental de les serres d’Ordal, entre dues falles de direcció aproximadament est-oest i que
coincidirien amb les rieres de Corbera i de Cervelló. El municipi s’ha establert sobre la vall
formada per la riera de Rafamans, (més al sud passa a dir-se riera de Corbera) afluent de la de
Cervelló, que al seu torn és tributària del riu Llobregat. Aquesta vall es troba envoltada per
unes penyes formades per materials del triàsic i ha estat formada per materials quaternaris
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procedents de la sedimentació al·luvial de la riera de Rafamans (llims, sorres, etc.), donant al
llarg del temps uns terrenys molt fèrtils pels conreus. Per l’edat dels materials que conformen
la zona d’estudi es pot dir que la història geomorfològica de la Palma és força recent. Les
penyes que envolten la vall es troben a banda i banda del municipi, i estan formades
bàsicament per calcàries grises i dolomies, intercalades per una capa de margues i gresos
rogencs. La part que queda en contacte amb els materials quaternaris que han omplert la vall
són gresos silícics i argiles vermelloses del Buntsandstein (Triàsic). D’aquesta manera la roca
mare està totalment recoberta i protegida per una capa quaternària fent que no hi puguin
actuar els processos erosius.
Segons el mapa geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, els traçats que s’han assajat
passen tant per zones amb capes de materials quaternaris com per zones amb materials del
Triàsic. Les capes del mapa en aquesta zona són:
Tbg: Alternança de gresos sil·lícics i argiles. Fàcies Buntsandstein. Triàsic inferior.
Tm1: Calcàries micrítiques i dolomies. Fàcies Muschelkalk superior. Triàsic mitjà-superior.
Ll_Qt3: Terrassa del Llobregat i afluents. Es troba entre 15 i 20 m sobre el nivell del riu. Plistocè
superior.
Qr: dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Holocè.
Sf: Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites. Silurià.
Imatge A03-2: Mapa geològic comarcal del Baix Llobregat a la zona de La Palma de Cervelló i traça
aproximada de la carretera (de color verd)

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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6. DESCRIPCIÓ GEOTÈCNICA DE LA TRAÇA

Des del punt de vista geològic poden distingir-se, tal com s’ha descrit, gresos silícics i argiles
vermelles del triàsic i terrenys quaternaris com graves, bretxes, argiles, llims grogencs i sòls,
al·luvions i col·luvions d’escàs desenvolupament.
Els tres traçats que finalment s’han estudiat s’inicien a la zona de Can Mascaró i El Grab, on es
troben capes del quaternari (Ll_Qt3) i una petita zona (en planta) de pissarres (Sf), que és on es
situa l’actual rotonda de la B-24, on neix l’actual carretera BV-2421. Després, els traçats
assajats s’endinsen per sobre de les capes de “Tbg”, materials del Triàsic amb alternança de
gresos sil·lícics i argiles, per acabar tornant cap a la riera de Rafamans, on la vall es fa més
estreta i per on es podrà saltar cap a l’altra costat de la vall mitjançant un viaducte, per
reprendre de nou l’actual traçat de la carretera per sobre de les calcàries i argiles del marge
esquerre de la riera de Rafamans.
ALTERNATIVA DEFINITIVA:
Del PK 0+ 000 fins al PK 1+000, la traça travessa doncs un terreny quaternari constituït per sòls,
al·luvions i col·luvions d’escàs desenvolupament. A partir del PK 1+000, tornen a aparèixer els
gresos silicis i les argiles vermelles del terciari, per ja no abandonar aquest terreny fins al
viaducte final de la riera de Rafamans, on, de l’altre costat del viaducte, es torna a tenir el
terreny de gresos amb argiles del triàsic.

7. ESTUDI DE MATERIAL I HIPÒTESIS FETES

Per tal de determinar la idoneïtat de la utilització dels materials procedents de l’excavació cal
consultar les especificacions del vigent Plec General de Condicions per Obres de Carreteres i
Ponts, PG-3, publicat pel Ministerio de Fomento el 2004; més concretament es consulta el seu
article 330. En l’article s’explica que els materials aptes per a ésser utilitzats com a replens
tipus terraplè hauran de complir alguna de les següents condicions granulomètriques:
-

Material que passa, pel sedàs 20 UNE major del setanta per cent (# 20 > 70 %), segons
UNE 103101.
Material que passa, pel sedàs 0,080 UNE major o igual del trenta-cinc per cent (# 0,080
≥ 35 %), segons UNE 103101.

A més, en el mateix article es fa una classificació dels materials en cinc grups (inadequats,
marginals, tolerables, adequats i seleccionats) que permet determinar la seva validesa per a la
conformació d’esplanades. Per a poder garantir l’aprofitament dels materials procedents de
l’excavació com a material de replè i poder-los classificar segons el PG-3, és necessari conèixer
detalladament els següents paràmetres: contingut en fins, plasticitat, contingut en matèria
orgànica, contingut en sals solubles, granulometria i expansivitat.
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7.1. Hipòtesis fetes

De nou cal dir que no es disposa dels recursos necessaris per al reconeixement exhaustiu del
terreny i per això, mitjançant el sentit comú, consultant alguns documents i procurant quedarnos pel costat de la seguretat d’una manera raonable, es fan les hipòtesis següents:
-

Es considerarà el sòl excavat com a SÒL TOLERABLE.
Es considerarà que el terreny extret provenint dels desmunts serà aprofitable en un
75% per a constituir l’esplanada. El 25% anirà a abocador. En aquesta hipòtesi s’ha
tingut en compte que les argiles són uns materials que convé no tenir presents a
l’esplanada, per a evitar problemes d’estabilitat volumètrica, de consolidació, que
generaria problemes.

8. RECOMANACIONS

Del present estudi i, sobretot, de les visites de camp, es dedueix que no es presentaran grans
problemes geotècnics per a la realització de les variants projectades.

8.1. Esplanada
Segons la Norma 6.1.IC Secciones de Firme de la Instrucción de Carreteras, la categoria de
l’esplanada s’estableix a partir de les dades obtingudes de l’assaig de càrrega amb placa que
determina el mòdul de compressibilitat en el seu segon cicle de càrrega. Com que tampoc es
pot dur a terme aquest assaig, es determina a partir de la informació prèvia que l’esplanada
serà de la categoria E2, ja que no es pot assegurar que els gresos i les argiles tinguin
resistències superiors a 300 MPa. Així es considerava també a l’estudi informatiu de la
proposta del 2001, tot i que no s’hi faia cap estudi geotècnic seriós. Pel que fa al primer tram
(fins al PK 1+000), cal tenir present que la variant proposada en aquesta zona es situa sobre
materials quaternaris, probablement d’antigues terrasses fluvials, que probablement faran
disminuir els valors dels resultats de l’assaig de càrrega amb placa. Tot i així, l’existència a la
carretera existent de desmunts molt verticals demostra que el terreny en aquesta zona també
aguantaria un talús del 1:2 en desmunt.
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Desmunt existent entre l’extrem nord del nucli i el futur enllaç nord proposat:

Desmunts existent entre l’extrem nord del nucli i el futur enllaç nord proposat:
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Desmunts existent entre a la zona de terrenys quaternaris, prop de l’enllaç sud proposat:

Desmunts existent entre a la zona de terrenys quaternaris, prop de l’enllaç sud proposat:

:

8.2. Terraplens
A la mateixa zona de la traça o al voltant és fàcil trobar material per fer els terraplens. Els
terrenys existents, a falta de fer els assaigs pertinents, semblen bons per actuar de préstecs.
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Els terrenys on arranquen els terraplens, una vegada sanejats, presenten unes bones
característiques mecàniques per absorbir les càrregues transmeses.

8.3. Desmunts (excavabilitat i talussos)

La major part dels desmunts, tots a excepció del tram comprés entre el PK 0+000 i el PK 1+000,
es produeixen a zones amb gresos silicis i argiles vermelles, terreny triàsic.
En els terrenys del triàsic, els desmunts van amb uns terrenys que no presentaran cap
problema a l’excavar-los amb mitjans convencionals. En aquest tram s’han considerat uns
talussos en desmunt amb inclinacions 1:2 (H:V), que no admeten plantacions sobre terra
vegetal. Es consideren aquests pendents tan importants per què s’ha vist que a la carretera
actual aguanten perfectament i, sobretot, per què, un cop fet l’estudi de traçat amb altres
inclinacions de talussos, els desmunts que apareixien eren massa importants. Els materials del
terreny per on circula la traça proposada són apropiats per a talussos 1:2 i l’existència
d’aquests a la carretera actual ho corrobora. Com a conclusió, ja que el terreny sembla
aguantar, es proposa continuar amb aquestes inclinacions.
En els terrenys quaternaris, la traça proposada discorre amb uns desmunts ben baixos i es
comprova que la carretera actual en suporta de més alts.
On els desmunts vagin amb un terreny triàsic amb un elevat percentatge de roca, es
necessitaran mitjans que perforin roques dures per excavar-lo. Per tant, es creu que uns
talussos en desmunt amb inclinacions 1:2 (H:V) estarien del marge de la seguretat.
Novament cal aclarir que és ben evident que caldria un estudi geològic i geotècnic complet a
tota la traça, però això queda fora de l’abast d’un projecte com aquest.

9. GEOTÈCNIA

Per a poder realitzar el projecte d’aquesta variant és necessari caracteritzar el terreny pel que
fa a la seva geologia amb paràmetres tècnics.
Els assaigs (in situ i al laboratori) que cal fer per tal d’estudiar la naturalesa, qualitat i
característiques del sòl, així com el gruix de la capa de replè, són els següents:
•
•
•

Cales: per a la possible identificació de zones amb argiles que podrien causar
problemes de drenatge a la carretera.
Sondeigs mecànics: a partir de les mostres inalterades que s’extreuen es poden
obtenir els paràmetres geotècnics necessaris de la resistència i cohesió del terreny.
Sondeigs superficials: són de poca profunditat i han de permetre conèixer la capacitat
portant de l’esplanada. És per aquest motiu que convé realitzar-ne al llarg de tota la
traça de la nova variant.
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•
•
•

Sondeigs sísmics: permeten conèixer la ripabilitat dels materials a les zones previstes
de desmunt.
Assaigs de penetració dinàmica tipus D.P.S.H.
Assaigs de laboratori:
- Anàlisi granulomètrica per tamissatge (UNE 103101/95)
- Límits d’Attemberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93)
- Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96)
- Assaig de densitat (UNE 103301/94)
- Assaig de compressió simple (UNE 103400/93)

Caldrà estudiar especialment dues zones:
a) La zona que discorre pel terreny quaternari per saber quant material d’excavació es
pot aprofitar.
b) La zona de la riera de Rafamans on el viaducte recolzarà les seves piles. En ser una
zona prop de una riera, és possible que calgui alguna cimentació profunda per arribar
a la roca resistent. De tota manera, s’ha tingut cura de situar les piles fora de la zona
inundable amb període de retorn de 500 anys segons els estudis de l’ACA.
c) La zona del túnel artificial
d) Els terrenys on es situaran els murs
Donada la manca de recursos per a dur a terme tots aquests assaigs, es determinen
qualitativament alguns paràmetres d’acord amb les observacions de camp i en base a la
documentació consultada.
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ANNEX 1: MAPA GEOLÒGIC COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
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Detall del “Mapa geològic comarcal del Baix Llobregat” (1/50000) al voltant de La Palma de Cervelló:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya
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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Objectius
L’objectiu d’aquest annex és analitzar la climatologia i la hidrologia de la zona on es projecta la
variant de la carretera BV-2421, és a dir, l’entorn de La Palma de Cervelló i, per extensió, les
Serres d’Ordal. Aquesta anàlisi permetrà el dimensionament i la localització de les obres de
drenatge que permetin l’evacuació i canalització de les aigües pluvials recollides a les conques
adjacents i els elements de drenatge longitudinal i transversal per evacuar l’aigua de la
calçada. També permetrà la definició més òptima del tipus de ferm i de les mescles
bituminoses a utilitzar (en funció de la temperatura mitja estival i la pluviometria).
El disseny de les infraestructures de drenatge requereix la determinació d’un cabal d’avinguda
del curs fluvial associat a un cert nivell de risc d’ocurrència, i la definició d’una geometria que
permeti el pas d’aquesta avinguda amb una sèrie de condicionants orientats a disminuir els
efectes de l’avinguda sobre la pròpia infraestructura i a l’entorn de l’espai fluvial afectat.

1.2. Conques
Les diferents alternatives de variants de La Palma de Cervelló plantejades intercepten diverses
conques naturals, el que fa necessari disposar d’obres de drenatge transversal per a donar
continuïtat als cabals. Es determinaran aquestes conques interceptades per la traça de
l’alternativa escollida i es calcularan uns cabals d’avinguda (anomenats cabals de referència)
originats per la pluja a aquestes conques, cabals que seran la base pel dimensionament del
drenatge longitudinal i transversal de la carretera que es projecta.
Apart de les petites conques naturals que creua la nova traça, mereixeran especial atenció
alguns cursos fluvials de més importància que la traça intercepta (en totes les alternatives
finalment analitzades): el Torrent de Can Mascaró, el Torrent de Can Via i, sobretot, la riera de
Rafamans, que es creua a l’extrem nord de la variant amb un viaducte que també serà
dimensionat per admetre l’avinguda del període de retorn corresponent a 500 anys. Aquesta
riera està inclosa en un dels PEF (Planificació d’Espai Fluvial) de l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA), les dades del qual seran utilitzades per a dimensionar el viaducte.

1.3. Metodologia
Segons la publicació “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que
interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, Juny 2006), “per a estimar el comportament d’un curs
fluvial per a un determinat cabal s’utilitzen habitualment models de simulació numèrica, com
per exemple el model HEC RAS o el model MIKE 11. Ara bé, en funció del cabal de disseny i del
risc de danys es poden utilitzar altres metodologies de càlcul simplificades”.
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Per a les petites conques adjacents a la carretera són apropiats els mètodes
hidrometeorològics de la instrucció “5.2-IC Drenaje superficial” (MOPU, juliol 1990), que es
basen en l’aplicació d’una intensitat mitja de precipitació a la superfície de la conca i en una
estimació de la seva escorrentia. Això equival a admetre que l’única component d’aquesta
precipitació que intervé a la generació de cabals màxims és la que s’escola superficialment.
Aquestes hipòtesis només són realistes en conques petites, però no en el de la de la Riera de
Rafamans. La frontera entre conques grans i conques petites seria, per aquest concepte, a un
temps de concentració d’unes 6 hores. Com es pot veure a l’apartat 3.3.1.2, el temps de
concentració de les conques que intercepta la variant proposada és sempre menor a 1hora, el
més alt és el del Torrent de Can Mascaró, que és de 0,9433 hores, uns 56’ 36’’.
Per a la realització d’aquest estudi s’ha seguit la metodologia següent:
1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi.
2. Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a
diferents períodes de retorn.
3. Determinació dels coeficients d’escorrentiu de les conques, assignació de la
precipitació a les conques i determinació dels cabals.
4. Dimensionament de les obres de drenatge transversal i longitudinal necessàries.

1.4. Bibliografia de referència
Els documents i publicacions consultats per a realitzar l’anàlisi han estat els següents:
•
•
•
•
•
•

“Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial” (MOPU, juliol 1990)
“Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes” (Junta d’Aigües,
1995)
“Recomanacions tècniques per als estudis d'inundabilitat d'àmbit local” (Agència
Catalana de l’Aigua, març 2003)
“Recomanacions tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb
l'espai fluvial” (Agència Catalana de l’Aigua, juny 2006)
“Máximas lluvias diarias en la españa peninsular” (Ministerio de Fomento, 1999)
“Muntanyes d’Ordal, el nom que no surt als mapes”. (Valerià Paül i David Serrano,
2005)

Amb la publicació “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, la “Dirección General de
Carreteras” proporciona de forma directa i per a tota la Península, les dades de precipitació
màxima en 24 hores per a un cert període de retorn. Així es simplifica el tractament de llargues
sèries de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, i la utilització
de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei “precipitació-durada” i la
determinació de la qual exigeix un treball considerable.
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2. CLIMATOLOGIA

Per tal de poder realitzar un estudi hidrològic i dimensionar les obres necessàries per a la nova
variant, és imprescindible tenir present quines són les dades climatològiques de la zona
d’estudi. A més a més, l’anàlisi de paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques
estacionals més favorables per a la construcció de la carretera i els mesos òptims per a dur a
terme la repoblació vegetal.
El clima de la comarca del Baix Llobregat és el típic mediterrani. Des de la tardor a la primavera
arriben les masses d’aire polar generant un clima temperat i humit. A l’estiu, els anticiclons
impedeixen l’arribada d’aquesta aire polar i s’estableix una situació molt estable de temps
assolellat i sec amb trets gairebé saharians. Quan torna a arribar la tardor, arriben les
depressions atlàntiques amb les típiques tempestes de tardor.
Els diferents tipus d’orografies fan que hi hagi petites diferències entre les zones més
muntanyoses i les més planeres, o entre les més interiors i les més costaneres. Així doncs,
s’hauran de triar estacions meteorològiques a zones properes i similars orogràficament a
l’entorn de La Palma de Cervelló.
Vallirana està ben a prop de la zona d’estudi (el seu nucli urbà està a menys de 4 km del nucli
de La Palma) i el relleu i l’alçada són d’un ordre molt similar, per això s’utilitzaran directament
les dades de l’estació pluviomètrica de Vallirana. Es presenten a continuació un mapa de
situació de Vallirana respecte a la palma de Cervelló i, en els apartats següents, els gràfics
resum de temperatures màximes, mínimes i precipitacions dels anys 2006 a 20012.
Imatge A04-1: Situació de Vallirana respecte La Palma de Cervelló

Font: ICC

2.1. Temperatures
Als gràfics resum anuals de l’estació de Vallirana (a menys de 4 km del nucli de La Palma) que
es presenten a continuació es pot comprovar que les temperatures màximes a l’estiu superen
amb facilitat els 30 graus Celsius i s’acosten als 40, les mínimes solen estar entre 16 i 20 graus,
6
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amb amplituds tèrmiques diàries d’uns 10-14 graus. A l’hivern es redueix una mica l’amplitud
tèrmica (fins a uns 10 graus) i les temperatures mínimes oscil·len a l’entorn dels zero graus en
els dies més freds.
Imatge A04-2: Gràfics resum anuals de temperaturas màximes, mínimes i precipitacions de l’estació
de Vallirana
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Font: Estació meteorològica de Vallirana

2.2. Precipitacions
Les precipitacions a la zona estudiada i, en general, a les Muntanyes d’Ordal, presenten gran
irregularitat. Les pluges es solen concentrar a la primavera i la tardor i hi ha una marcada
aridesa estival. L’hivern també sol ser àrid, però menys que l’estiu. L’estació més plujosa sol
ser la tardor, seguida de la primavera, l’hivern i l’estiu.
Es presenta a continuació la fitxa resum de l’estació meteorològica de Vallirana treta de
l’anuari de l’any 2011 de la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques proporcionat pel
Servei Meteorològic de Catalunya.
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Imatge A04-3: Fitxa resum de l’estació meteorológica de Vallirana de l’any 2011

Font: Servei meteorològic de Catalunya

10
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 4.Climatologia, hidrologia i drenatge

3. HIDROLOGIA I DRENATGE DE LES CONQUES AFECTADES

Aquest apartat d’hidrologia i drenatge de les conques afectades comprèn la descripció de la
xarxa hidrològica existent, la determinació de les conques naturals afectades pel traçat de la
carretera, la determinació dels paràmetres bàsics per al càlcul de cabals, el càlcul dels cabals
de projecte i el dimensionament de les obres de drenatge.

3.1. Descripció de la xarxa hidrològica actual
El principal eix fluvial de l’àmbit d’estudi és la Riera de Rafamans, que baixa de les Serres
d’Ordal travessant el municipi de la Palma de Cervelló d’oest a est fins a unir-se a la riera de
Cervelló i finalment desembocar al riu Llobregat. La riera de Rafamans rep l’aportació d’altres
torrents de la zona, és el cas del torrent de Can Rius, el Torrent de Can Via, el Torrent de Can
Comarruga i el Torrent de Mascaró, que arriben pel sud; el torrent de la Guixera i el torrent
Descabellat ho fan pel nord. Alguns d’aquests seran importants en aquest estudi per què les
parts de les seves conques interceptades per la traça no són menyspreables.
Es representa la xarxa hidrogràfica de la zona ressaltant la capa “Level 16” (cursos fluvials) de
la planimetria de l’ICC, amb la traça que finalment serà l’escollida com a alternativa definitiva:
Imatge A04-4: Xarxa hidrogràfica de la zona del projecte
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3.1.1 La Riera de Rafamans
La Riera de Rafamans presenta un règim típicament mediterrani, amb cabals molt irregulars,
que en alguns casos han provocat avingudes importants, com en el novembre del 1988, quan
l’aigua va causar danys a alguns habitatges de La Palma de Cervelló.
Hi ha una comunitat de regants a la Palma que des del 1856 aprofita part de l’aigua superficial
de la riera gràcies a una resclosa que es troba aigües amunt. Aquesta aigua es fa servir per a
regar els horts familiars i els excedents es retornen a la riera.
Aquesta riera, el curs fluvial més important de la zona, es creua a l’extrem oest de la variant
amb un viaducte. Aquest viaducte, tal com les obres de drenatge transversal, també serà
dimensionat per admetre l’avinguda del període de retorn corresponent a 500 anys. Gràcies a
que aquesta riera està inclosa en un dels PEF (Planificació d’Espai Fluvial) de l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA), les dades d’aquest seran utilitzades per a dimensionar els trams del
viaducte, tal i com es pot veure a l’annex d’Obres de Fàbrica o també al plànol de conques que
es troba al final d’aquest annex, on també apareixen en un tramat de color morat les lleres de
les avingudes de període de retorn de 500 anys dels cursos fluvials inclosos en el esmentat PEF
(Planificació de l’Espai Fluvial) de la zona d’estudi. Gràcies a aquest estudi de l’ACA, en el cas
de la Riera de Rafamans no caldrà calcular el cabal de període de retorn de 500 anys, ja que
respectar la llera indicada per aquest PEF serà equivalent. Així es fa, ja que les piles del
viaducte es situen fora de la zona inundable amb període de retorn de 500 anys.

3.1.2 El Torrent de Can Mascaró
Com s’ha esmentat més amunt, apart de les petites conques naturals que la nova traça creua,
mereixeran especial atenció alguns cursos fluvials de més importància que la traça intercepta.
Són els següents:
-

el Torrent de Can Mascaró
el Torrent de Can Via

Tal i com es pot veure a l’anterior imatge A04-4 (Xarxa hidrogràfica de la zona del projecte),
aquests dos torrents creuen la traça de la carretera.
El Torrent de Can Mascaró creua la traça de la carretera a l’alçada de l’enllaç sud, el que es
considera l’inici de la carretera. Primer creua dos ramals amb una obra de drenatge encara per
dimensionar. Després torna a creuar un ramal per acabar passant per sota de l’actual carretera
B-24, per un calaix que actualment ja existeix i que caldrà perllongar d’uns 24 metres
(actualment té una longitud de 137 m). A les imatges A04-5 i A04-6 es representa en planta.
La conca del Torrent de Can Mascaró s’identifica a l’estudi de conques (apartat 3.3.1) com a la
“Conca 1” i es determina que la conca interceptada per la traça de la carretera proposada té
una superfície de 950450 m2 i el seu pendent mig és del 10,25%. Aquesta conca i la conca 16
són les que no poden ser considerades com a conques rurals per què tenen un grau de
urbanització clarament més gran que el 4% que l’ACA fixa com a frontera. En el cas de la conca
12
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1 és a causa de la urbanització de “Can Rafael”, que ocupa una part de la conca que es
considerarà el 30%. Per això caldrà calcular el seu temps de concentració amb la fórmula per a
conques urbanitzades amb un grau d’urbanització superior al 4%.
El predimensionament de l’obra de drenatge d’aquest torrent es podria fer amb la mateixa
secció que existeix actualment a la B-24, que és un calaix de dimensions 6x4 m, però es veurà
més endavant que aquesta secció està sobredimensionada i en aquest tram no cal un calaix
tan gran.
Imatge A04-5: Torrent de Can Mascaró creuant l’enllaç sud projectat i la B-24 actual

Imatge A04-6: Obra de drenatge pel Torrent de Can Mascaró creuant l’enllaç sud projectat i
perllongament del calaix existent actualment a la B-24
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3.1.3 El Torrent de Can Via
El Torrent de Can Via creua la traça de la carretera a l’alçada del PK 2+660. La seva conca
interceptada s’identifica a l’estudi de conques (apartat 3.3.1) com a la “Conca 9”, es determina
que té una superfície de 862580 m2 i el seu pendent mig és del 16,65%. Aquesta conca pot ser
considerada com a una conca rural malgrat que al seu extrem més allunyat de Can Via conté
un petit bocí de urbanització (“Les Cases de l’Aristot”).
L’obra de drenatge es predimensiona amb un calaix de 17,5 m de longitud i una secció de
4x4m. Després es veurà que amb un calaix de 3x3 m n’hi ha més que suficient.

3.2. Metodologia utilitzada
El càlcul hidràulic permet estimar el comportament d’un curs fluvial a l’entorn de la
infraestructura, per a comprovar i assegurar la capacitat de desguàs d’aquesta per al cabal de
disseny, per a dissenyar l’obra amb un resguard i un ample lliure que permetin assegurar
aquest desguàs i per limitar la influència de l’obra tant aigua amunt com aigua avall.
Per a estimar els cabals en funció de diferents períodes de retorn a cadascun dels cursos
d’aigua afectats per les obres, ens basarem en la metodologia establerta a la “Instrucción 5.2I.C. Drenaje superficial” recolzada per la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis
d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA, Març del 2003) i la guia tècnica “Recomanacions tècniques
per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, Juny del 2006).
Aquesta darrera guia tècnica fixa els mètodes de càlcul que es poden utilitzar en funció del
cabal Q500 i del risc de danys catastròfics. Distingeix els casos:
-

Q500 ≥ 200 m3/s o zona amb risc de danys catastròfics
200 m3/s > Q500 ≥ 50 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics
50 m3/s > Q500 ≥ 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics
Q500 ≤ 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics

En els dos primers casos, la guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, Juny del 2006) diu que “s’haurà
d’estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de l’obra mitjançant un model matemàtic de
règim gradualment variat com HEC-RAS o altres professionalment reconeguts per a aquest fi”.
Com es veurà en aquest annex, cap conca interceptada per la carretera es troba en els dos
primers casos, excepte potser la riera de Rafamans, però ja s’ha explicat que aquesta riera es
passa amb un viaducte que respecta la llera del cabal amb període de retorn de 500 anys,
definida pel PEF.
Les conques 1 (Torrent de Can Mascaró, Q500 =25,34 m3/s), 9 (Torrent de Can Via, Q500 =21,69
m3/s) i 16 (Q500 =11,91 m3/s) compleixen el tercer criteri (50 m3/s > Q500 ≥ 7,5 m3/s i zona
sense risc de danys catastròfics) i, en aquest cas, la guia esmentada diu que ” es podrà utilitzar
la metodologia que s’exposa a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC, tot i que quan el règim
hidràulic és ràpid proporciona resultats més conservadors que fent servir un model en règim
gradualment variat. Ens quedarem doncs del costat de la seguretat.
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També es diu en aquesta guia que “en el cas d’obres de pas el resguard lliure mínim entre el
màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, serà
superior a 0,5 m i es comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, justificat
perquè aquesta línia marca la màxima cota a la que poden arribar els flotants”.
Les altres conques interceptades per la carretera projectada es troben en el quart cas,
Q500 ≤ 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics.

3.2.1 Períodes de retorn
Cadascuna de les obres de drenatge transversal es projecta per a un cabal màxim, que es
calcula en funció de la seva freqüència d’aparició i que es defineix per un cert període de
retorn que serà de 500 anys ja que, segons les “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, “Tant les infraestructures de nova
construcció com les existents a modificar hauran de garantir el desguàs del cabal de disseny,
que per aquelles amb caràcter permanent correspon a l’associat a 500 anys de període de
retorn”.
S’han considerat doncs els següents períodes de retorn, segons estableix l’ACA i que, al mateix
temps, compleixen les exigències establertes per la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial”:
T = 500 anys per a les obres de drenatge transversal, incloent tots els passos (ja siguin obres de
fàbrica, tubs, ponts, viaductes, etc.)
T = 25 anys pel drenatge longitudinal en general
Per a l’alternativa de traçat escollida a l’estudi d’alternatives (Annex 5), el present estudi
comprèn les fases següents:
a)
b)
c)
d)

Determinació de les conques naturals afectades pel traçat
Càlcul de la precipitació de disseny
Càlcul de cabals de projecte
Càlcul dels paràmetres de les avingudes (calat, velocitat, etc.)

3.3. Disseny hidrològic dels drenatges transversals

3.3.1 Caracterització de les conques
Les diferents alternatives proposades per la variant de La Palma de Cervelló intercepten
diferents conques, que s’han dibuixat sobre el plànol per calcular-ne la superfície. Però, un cop
triada l’alternativa 2 com a definitiva, l’estudi es centra en aquesta traça.
Per a la definició de les conques interceptades per les alternatives s’ha fet servir com a base
topogràfica la cartografia a escala 1/5000 oferta gratuïtament per l’Institut Cartogràfic de
Catalunya. A partir d’aquesta base cartogràfica, s’han utilitzat dos mètodes complementaris
15
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per a determinar les conques: un primer d’anàlisi mitjançant un Sistema d’Informació
Geogràfica, que recolzarà la segona anàlisi, el clàssic mètode directe a partir de les corbes de
nivell. Tot i així, el relleu del terreny, ben accidentat, ha fet que hi hagi hagut rectificacions al
llarg del treball i per això la numeració de les conques pot semblar poc lògica.

3.3.1.1 Mètode directe a partir de les corbes de nivell

La delimitació de l’àrea d’aquestes conques s’ha fet a partir de les corbes de nivell de la base
altimètrica i també ajudats per la capa de la planimetria de l’ICC que indica els eixos dels
cursos d’aigua com torrents, rieres i rius (“Level 16”), com mostra el plànol creat i anomenat
més amunt com a imatge A04-4, de “Xarxa hidrogràfica de la zona del projecte”. També s’han
identificat les carenes que exerceixen de divisòries de les aigües. Així s’ha arribat al plànol de
conques que es mostra al final d’aquest annex.

3.3.1.2 Anàlisi amb un SIG

L’estudi esmentat a l’apartat anterior ha estat complementat amb una anàlisi de les corbes de
nivell amb un sistema d’informació geogràfica (SIG), que ha servit per corroborar o corregir els
resultats obtinguts a partir de l’anàlisi directe clàssic de les corbes de nivell. Un dels resultats
d’aquesta anàlisi és la següent imatge A04-8, que mostra més clarament la informació de les
corbes de nivell, al agrupar per colors els punts de la superfície segons si la seva cota pertany a
un interval o un altre. La llegenda dels intervals segons la cota és la de la imatge A04-7:
Imatge A04-7: Llegenda
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Imatge A04-8: Distribució per intèrvals de les corbes de nivel de la zona

Font:Elaboració pròpia

Aquesta darrera imatge ajuda a delimitar les conques d’aportació del terreny actual. Un cop es
situa la traça de la carretera sobre el plànol amb la base altimètrica i planimètrica, es poden
delimitar les conques que intercepta la carretera. La topografia resultant després d’inserir la
traça de la carretera proporciona unes conques diferents a les naturals, que han estat reduïdes
quan la carretera les talla.
Amb les bases cartogràfiques de l’ICC es delimita l’àrea de les noves conques resultants de
manera més precisa, conques que es poden observar al plànol que es troba al final d’aquest
annex 4. Per cada conca es defineix un polígon que limita el seu contorn i se’n calcula la
superfície gràcies a l’eina de càlcul de superfícies del programa de CAD utilitzat.
En aquesta anàlisi s’han obtingut setze conques. Cal tenir en compte que el terreny és força
accidentat i per això n’apareixen tantes. De tota manera, la conca 4 resulta finalment no
interferir amb la traça i tampoc ho fa la conca 13, que aboca les seves aigües a la riera de
Rafamans, just aigües amunt del viaducte projectat. Per tant, la traça interfereix realment amb
catorze conques.

3.3.1.3 Caracterització de les conques i temps de concentració

Les principals característiques de les conques identificades són les recollides a la taula A04-6.
Es recorda que aquestes conques identificades es poden apreciar al plànol de l’apèndix
d’aquest annex.
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Les conques identificades amb el números 4 i 13 resulten no interferir amb la traça de la
carretera i per això ja no es calcula la seva superfície ni la resta dels càlculs. La traça interfereix
doncs amb catorze conques.
Les conques 1 i 16 es calculen primer com a conques rurals, però després es recalcularan
tenint en compte que tenen més del 4% de la seva superfície urbanitzada.
Taula A04-9: Conques interceptades per la carretera i càlcul del temps de concentració Tc
Longitud
del curs
Cota
Cota
Conca
Àrea principal superior inferior Pendent
2
(m)
(m)
(m)
mitjà (J)
Tc (h)
Tc (min)
Descripció
número (m )
Torrent de Can Mascaró
1
950450
2555
330
68
0,1025 0,9433(*) 56,6(*)
Conca tributària del
2
99785
567
99
65
0,0600
0,3327
20,0
Torrent de Can Mascaró
3
33877
110
160
140
0,1818
0,0775
4,6
No interfereix la traça

Torrent de Can Via

4
5

43177

413

260

140

0,2906

0,1937

11,6

6

10546

81

160

145

0,1852

0,0612

3,7

7

50835

447

260

135

0,2796

0,2073

12,4

8

37611

413

265

135

0,3148

0,1908

11,4

9

862580

1622

400

130

0,1665

0,6091

36,5

10

62412

298

265

135

0,4362

0,1400

8,4

11

46650

345

255

140

0,3333

0,1646

9,9

12

32524

296

120

96

0,0997

0,1843

11,1

14

41172

198

100

85

0,0758

0,1431

8,6

15

67662

500,1

96

62

0,0680

0,2953

17,7

16
213423
615
325
127
0,3220 0,2571(*) 15,4(*)
(*)El TC de la conca es recalcularà més endavant tenint en compte que no es pot considerar conca rural

A la taula superior, el temps de concentració s’obté segons la fórmula de Témez per a conques
rurals (amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca), com és el cas per a
totes elles excepte potser la conca número 1, la del Torrent de Can Mascaró, i la conca 16, que
requeriran un altre tipus de càlcul. S’obtindrà llavors Tc = 0,656968 h per la conca 1 i
Tc = 0,1378 h per la conca 16.
La fórmula de Témez per a conques rurals és:

  0,3 

.



,

On
Tc = temps de concentració (h)
L= longitud del curs principal (km)
J = pendent mig del curs principal
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En el cas de la conca número 1, la del Torrent de Can Mascaró, s’utilitzarà, pel càlcul del temps
de concentració, la fórmula que proporciona la Guia tècnica “Recomanacions tècniques per als
estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua (Març 2003), per a
conques urbanitzades amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca i amb
urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet. La
urbanització que ocupa una part de la conca és “Can Rafael”, que s’enfila cap al Puig de la
Cebeta, de 333 m d’altitud. La fórmula és en aquest cas:

 

1

1  2  

 0,3 

.



,

On  és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u.
Conca 1: si s’aproxima aquest grau d’urbanització per un 30 % ( = 0,3) en el cas de la conca 1
considerada, el temps de concentració en aquesta conca queda:
Tc = 0,656968 h = 39,4 min = 39’ 24’’
Conca 16: en el cas de la conca número 16 es considera que té un grau d’urbanització proper al
50% ( = 0,5), el que implica un temps de concentració de:
Tc = 0,1378 h = 8,268 min = 8’ 16’’
Aquests temps de concentració s’han reduït doncs significativament respecte a si es
consideraven com una conques no urbanitzades, rurals.

3.3.2 Càlcul de la pluja de projecte
Per al càlcul de les precipitacions diàries a la zona del projecte de la variant de La Palma de
Cervelló s’ha fet servir la publicació de la Agència Catalana d’Aigua “Recomanacions tècniques
per a estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de març del 2003, on les precipitacions màximes en
vint-i-quatre hores per a diferents períodes de retorn s’obtenen, pel mètode de les isolínies de
la Direcció General de Carreteres i el CEDEX (“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”,
1999), mitjançant la utilització de les corbes de nivell del valor mitjà “M” de les pluges diàries
màximes anuals observades i de les corbes de nivell del coeficient de variació “Cv”.
Així, a cada punt del plànol, li correspon un valor de ”M” i un de “Cv” . Un quadre, que adjunta
l’esmentat mètode, dóna el coeficient, el qual cal multiplicar per “M” per obtenir la pluja
corresponent a cada període de retorn. Aquest coeficient depèn únicament de “Cv”, com es
pot observar a la taula A04-9.
Entrant a la gràfica A04-7 (extreta de la publicació “Máximas lluvias diarias en la España
peninsular”), s’obté M i entrant a la gràfica A04-8 s’obté Cv. Finalment es determinen els
valors següents:
Cv = 0,46 i

M = 75
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Gràfic A04-10: Obtenció de M en funció de la situació geogràfica

Font: Máximas lluvias diarias en la España peninsular (Ministerio de Fomento, 1999)

Gràfic A04-11: Isolínees per a obtenir Cv

Font: Máximas lluvias diarias en la España peninsular
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Taula A04-12: Coeficient multiplicador en funció de Cv i de T (període de retorn)

Font: DGC

De la taula A04-9 anterior, amb T=500 anys, s’obté el coeficient de 3,494. Amb aquest
coeficient, s’obté Pd = Precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat:
Pd = 3,494 · M, és a dir: Pd = 262,05 mm/dia
Per altres períodes de retorn, procedint de la mateixa manera, s’obté:
Taula A04-13: Pd (mm/dia) en funció del període de retorn a la zona de La Palma de Cervelló

PerÍode de
retorn (anys)
Coeficient
Pd

10

25

100

500

1,564
117,3

1,961
147,075

2,632
197,4

3,494
262,05

3.3.3 Càlcul dels cabals de disseny
Aquest apartat comprèn la determinació dels cabals màxims d’aportació per a les conques que
es defineixen en el tronc principal de carretera. Aquests valors determinen la secció de les
obres de drenatge transversal. La determinació dels cabals es farà utilitzant el “mètode
racional”. El cabal d’avingudes que s’haurà de projectar és:
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on
Q = cabal màxim previsible a la secció de desguàs (m3/s)
C = coeficient d’escorrentiu
I = Intensitat de pluja màxima previsible pel període de retorn considerat (mm/h)
A = àrea de la conca d’estudi (km2)
K = coeficient que depèn de les unitats en que s’expressin Q i A
Si Q és en m3/s, I en mm/h i A en km2 , K val 3,6. S’acostuma a utilitzar una majoració del 20%
per què s’estan utilitzant uns valors de precipitació poc fiables, i per això la fórmula es sol
utilitzar amb K=3.

3.3.3.1 Estimació del coeficient d’escorrentiu

Es coneix la fórmula que dóna el coeficient d’escorrentiu com a:



!"#
!"#
  1% 
  23%
!"$
!"$

!"#
  11%
!"$

on:

P’d = Pd · K
Pd = Precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat
K=1-

&'( ) *+
,

si la superfície de la conca és més gran que 1 km2. En cas contrari, K=1. En el

cas estudiat, totes les conques tenen una superfície inferior a 1 km2, així doncs:
K=1, i P’d = Pd = 262,05 mm

P’0 = P0 · cr
P0 : estimació inicial del llindar d’escorrentiu (figura 2.5 de la Instrucció 5.2-IC)
Estimació inicial del llindar d’escorrentiu:
Segons la taula 2-1 de la Instrucció 5.2-IC (Drenaje superficial, MOPU) i considerant que:
-

la traça discorre per un terreny de massa forestal que, en una hipotètica mitjana del
recorregut, es pot considerar entre mitjana i espessa
la traça discorre per un terreny de argilós (més que llimós o sorrenc), que es pot
considerar de tipus D a la figura 2.6 de la Instrucció 5.2-IC
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Per tot això, segons la taula 2-1, P0 s’estima en 20 mm i cr en 2,4:
P0 = 20 mm
cr = 2,4
P’0 = P0 · cr = 48 mm
El valor de K variarà segons la superfície de la conca, però sempre serà més gran que 1, així
que es prendrà K=1. Es mostren alguns resultats del càlcul de K com a K = 1 -

Conca
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11

Àrea (km2)
0,95045
0,099785
0,033877
0,043177
0,010546
0,050835
0,037611
0,86258
0,062412
0,04665

K=1-

&'( ) *+
:
,

&'( ) *+
,

1,0015
1,0667
1,0980
1,0910
1,1318
1,0863
1,0950
1,0043
1,0803
1,0887

Així doncs, queda clar que s’haurà de prendre K=1 per a totes les conques considerades.
Per tant:

P’d = Pd = 262,05 mm
P’0 = P0 · cr = 48 mm
Amb tot això, el càlcul del coeficient d’escorrentiu de les diferents conques queda dóna el
mateix resultat per a totes i és de: C = 0,4685

3.3.3.2 Estimació de la intensitat de pluja

La intensitat màxima de pluja horària per a un determinat temps de concentració, It, s’obté a
partir de la fórmula elaborada per Témez:

- 1

# #

/,0

./,0 1
./,0 1,

On:

It

= Intensitat màxima de pluja horària
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Id

= Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h = Pd / 24 =
262,05 / 24 = 10,92 mm/h

I1

= Intensitat màxima de pluja en una hora (a Catalunya es pren I1 / Id igual a onze)

Tc = Temps de concentració
La relació I1 / Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor
mitjà d’onze (11), d’acord amb el MOPU (1990), segons es dedueix del mapa d’isolínies (Fig.
2.2 Instrucció 5.2-IC).
I1 / Id = 11
Així doncs queda:
./,0 156 /,0
!3
2 
 11  ./,0 1,
24

(en mm/h)
Els resultats obtinguts del càlcul de les precipitacions corresponents a una durada de la pluja
igual al temps de concentració de la conca (It ) es mostren a la taula resum A04-10 del següent
apartat (3.3.3.3).

3.3.3.3 Estimació dels cabals

Segons el mètode racional:





on
Q = cabal màxim previsible a la secció de desguàs (m3/s)
C = coeficient d’escorrentiu
I = Intensitat de precipitació màxima previsible pel període de retorn considerat (mm/h)
corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca.
A = àrea de la conca d’estudi (km2)
K = coeficient que depèn de les unitats en que s’expressin Q i A
El coeficient d’uniformitat, K, adopta el valor de 3 si l’àrea de la conca interceptada (A)
s’expressa en quilòmetres quadrats (km2) i el cabal d’aportació (Q) s’expressa en metres cúbics
per segon (m3/s).
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D’acord amb aquest mètode i els resultats dels apartats anteriors, s’obtenen els valors que es
mostren a la taula següent: àrees de les conques, temps de concentració, intensitats de
precipitació i cabals per al període de retorn considerat (500 anys). El coeficients d’escorrentiu
s’ha calculat a l’apartat 3.3.3.1 com a c = 0,46846.
Taula A04-14: Resultats a les conques interceptades i cabals Q500 resultants

Descripció Conca
Torrent de Can Mascaró
Tributària del T. de Can Mascaró

Torrent de Can Via

1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

Àrea
(km2)
0,950450
0,099785
0,033877
0,043177
0,010546
0,050835
0,037611
0,862580
0,062412
0,046650
0,032524
0,041172
0,067662
0,213423

Tc
(h)
0,5503
0,3327
0,0775
0,1937
0,0612
0,2073
0,1908
0,6091
0,1400
0,1646
0,1843
0,1431
0,2953
0,1378

It
(mm/h)
170,7
225,9
471,9
300,7
526,5
290,4
303,1
161,0
354,5
326,8
308,5
350,7
241,0
357,3

Q500
(m3/s)
25,34
3,52
2,50
2,03
0,87
2,31
1,78
21,69
3,46
2,38
1,57
2,25
2,55
11,91

A la taula anterior ja s’ha utilitzat el temps de concentració de les conques 1 i 16 com al
resultat del càlcul per una conca urbanitzada amb un grau d’urbanització superior al 4%.
Així doncs, el cabal de disseny més desfavorable és el que correspon a la conca 1, la del
Torrent de Can Mascaró, amb 25,34 m3/s. El Torrent de Can Via també té un cabal potencial
important, de 21,69 m3/s. És tal i com s’havia previst als predimensionaments de les obres de
drenatge transversal.

3.3.4 Dimensionament de les obres de drenatge transversal

3.3.4.1 Introducció

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) demana que el drenatge transversal tingui com a mínim un
diàmetre de 2 m en cas de tub circular i de 2 per 2 metres en cas de calaix (en ambdós casos, la
raó és que s’hi pugui passar i s’hi pugui fer el manteniment). Les conques més petites
interceptades en tindran més que de sobres amb aquests tubs per què hi passi el cabal
calculat. Concretament, a la guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” (ACA, Juny 2006) es diu que “Totes les
obres de drenatge menors han de ser visitables i han de permetre l’accés i sortida de la
maquinària adequada per a la neteja. Amb aquest objectiu, les dimensions interiors no seran
inferiors a 2 m en les seccions circulars i 2x2 m2 en les rectangulars, encara que impliqui que la
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solera quedi per sota del nivell de la llera. Quan Q500 ≤ 3 m3/s, s’acceptaran diàmetres
inferiors, sempre i quan es projectin unes seccions que garanteixin el desguàs i l’absència de
risc d’aterrament. En aquests casos les dimensions s’hauran d’ajustar, com a mínim, al que
marca la 5.2-IC en funció de la longitud de l’obra”. En el cas de la variant aquí projectada,
només les conques 1, 2, 9 i 10 tenen Q500 superiors a 3 m3/s. Així doncs, a les altres conques, es
podrien projectar obres de drenatge amb tub circular de diàmetre inferior a 2 metres.
Finalment no es farà per a facilitar el manteniment d’aquestes obres de drenatge, ja que es
considera que, en tractar-se de conques amb pendents importants en zones boscoses i, per
tant, amb possibilitat de transport de sòlids, caldrà fer un bon manteniment de les obres de
drenatge. Per tant, millor que aquestes siguin de les mides més adequades per aquest fi.
Els tubs de 2 metres de diàmetre també tenen l’avantatge d’afavorir la permeabilitat de la
carretera per la fauna que la intenti travessar. En tubs de diàmetre petit està comprovat que
molts animals no s’hi aventuren.

3.3.4.2 Criteris i mètode de càlcul

La instrucció 5.2-IC Drenaje superficial (MOPU, Juliol 1990) indica que, per estimar la capacitat
de desguàs a elements on la pèrdua d’energia sigui deguda al fregament amb les lleres o amb
els conductes de parets rugoses en règim turbulent, es podrà utilitzar la fórmula de ManningStrickler. Segons els cabals de disseny obtinguts a l’apartat 3.3.3.3, es dimensionen les obres
de drenatge utilitzant doncs:


1
/;
 89  <  = ,/
7

On:
Q és el cabal de disseny, en m3/s
n és el coeficient de rugositat del material (0,013 – 0,016 segons la Instrucció de Carreteres)
RH és el radi hidràulic, en m (RH = Sm/Pm, on Sm és la secció mullada i Pm el perímetre mullat)
S és la secció de la canonada, en m2
i és el pendent, en m/m
Per a evacuar aquests cabals es poden utilitzar diferents seccions de formigó, que han de
seguir els següents criteris (segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua i la
Norma 5.2 IC. Drenaje Superficial):
Pendents:
Pendent mínim: 0,5%. Un pendent menor podria comportar problemes de sedimentacions
amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge.

26
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 4.Climatologia, hidrologia i drenatge

Velocitats:
Velocitat mínima: 0,5 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de
sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids.
Velocitat màxima: 6,0 m/s. Una velocitat més gran podria provocar l’erosió i l’arrossegament
de terres.
Coeficient de rugositat:
Per aplicar la fórmula de Manning es prendria el valor de 1/n segons la taula 4-1 de la Norma
5.2 IC de Drenaje Superficial: allà, (1/n) = K = coeficient de rugositat. S’hi diu que, per a tubs de
formigó, es prendrà K entre 60 i 75. Aquí es prendria el valor que deixés del marge de la
seguretat, el més conservador. Però la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis
d’inundabilitat d’àmbit local” (ACA) recomana (pàgina 66) que no es considerin valors de n
inferiors a 0,025, “ja que és raonable pensar que, amb el pas del temps, fins i tot els materials
“hidràulics” amb menys resistència al flux, com ara els formigons(amb valors entorn de 0,020,
o fins i tot lleugerament inferiors, quan són nous), es deteriorin i, d’aquesta manera,
incrementin la seva rugositat”. Prendre n superior o igual a 0,025 és equivalent a prendre 1/n
inferior o igual a 40. Com la instrucció 5.2 recomana entre 60 i 75, serà ja molt prudent
prendre 1/n igual a 40, el que compleix les recomanacions de l’ACA i queda del costat de la
seguretat segons la norma 5.2 del MOPU.
Secció:
Per norma general, les dimensions interiors de les obres de drenatge no seran inferiors a 2 m
en cas de ser circulars o 2x2 m2 en el cas de ser rectangulars. L’objectiu d’aquestes limitacions
és el de poder accedir a l’interior de la canalització per dur a terme feines de neteja i
manteniment.
En els casos en que els cabals de disseny siguin inferiors a 3 m3/s (Q500<3 m3/s), es podrien
utilitzar seccions inferiors a les prèviament mencionades, sempre i quan compleixin els
requisits establerts en quant a la relació longitud/secció exposades a la Norma 5.2 IC. Drenaje
Superficial. En tot moment les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar
convenientment protegides en front de l’erosió. Comprovant els valors dels cabals del Q500 a la
taula A04-10, es pot veure que no s’arriba als 3 m3/s a les conques 3, 5, 6, 7, 8 i 11. Només es
supera aquest valor a les conques 1, 2, 9 i 10 (cabals de 25.34, 3.52, 21.69 i 3.46 m3/s
respectivament). Com ja s’ha justificat al punt 3.3.4.1, no s’utilitzaran diàmetres inferiors a 2
metres per facilitar el manteniment en una zona com aquesta on el transport de sòlids en
suspensió és força probable en cas de pluges importants.
A la guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen
amb l’espai fluvial” (ACA, Juny 2006) es diu, a l’apartat 4.3 (Disseny d’obres de drenatge
menors) que “Totes les obres de drenatge menors han de ser visitables i han de permetre
l’accés i sortida de la maquinària adequada per a la neteja. Amb aquest objectiu, les
dimensions interiors no seran inferiors a 2 m en les secciones circulars i 2x2 m2 en les
rectangulars, encara que impliqui que la solera quedi per sota del nivell de la llera. Quan Q500 ≤
3 m3/s, s’acceptaran diàmetres inferiors, sempre i quan es projectin unes seccions que
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garanteixin el desguàs i l’absència de risc d’aterrament. En aquests casos les dimensions
s’hauran d’ajustar, com a mínim, al que marca la 5.2-IC en funció de la longitud de l’obra”.

3.3.4.3 Predimensionament: seccions adoptades

Amb els criteris vistos als apartats anteriors, es passa a calcular les seccions necessàries de les
obres de drenatge i a comprovar si els valors presos com a predimensionament tenen prou
capacitat de desguàs.
Es prenen com a predimensionaments els següents valors:
Taula A04-15: Predimensionaments de les obres de drenatge

Àrea
Descripció Conca (km2)
Torrent de Can Mascaró
1
0,950450
Tributària del T. de Can Mascaró
2
0,099785
3
0,033877
No interfereix amb la traça
4
0,000000
5
0,043177
6
0,010546
7
0,050835
8
0,037611
Torrent de Can Via
9
0,862580
10
0,062412
11
0,046650
12
0,032524
14
0,041172
15
0,067662
16
0,213423

Q500
(m3/s)
25,34
3,52
2,50
2,03
0,87
2,31
1,78
21,69
3,46
2,38
1,57
2,25
2,55
11,91

D
(m) Calaix
6x4
2
2
2
2
2
2
4x4
2
2
2
2
2
2

Cal fer les comprovacions del predimensionament amb la fórmula de Manning. Caldrà doncs el
pendent de cada obra de drenatge.
Totes les obres de drenatge garantiran un resguard de 0,5 m al seu interior i el límit de
sobreelevació respecte a la llera natural segons l’indicat a la publicació “Recomanacions
tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial”.

3.3.4.4 Conca 1 i OD3

La conca 1 és la del Torrent de Can Mascaró. És interceptada per la traça entre els PK 0+000 i
PK 1+100, on la carretera té un pendent positiu del 4%, després del 1,5% i finalment del 7%.
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Actualment, aquest torrent passa per sota de la carretera B-24 gràcies a un calaix de
dimensions 6x4 m. A la carretera projectada, el Torrent de Can Mascaró passa sota els ramals
de l’enllaç sud gràcies a l’obra de drenatge OD3, que es dimensiona amb les característiques
següents:
OD3:
Conca d’aportació número 1, de superfície: A = 0,950450 km2
La longitud de l’obra de drenatge hauria de ser: L=57,8 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,06920415
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 25,34 m3/s
Dimensionament de l’OD3:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
20,8
61,4

Un tub de 2 m de diàmetre és INSUFICIENT
Un tub de 3 m de diàmetre és SUFICIENT

Dimensionament amb un calaix de formigó de secció rectangular:
Amplada Calaix
6
4
3
2

Alçada Calaix
4
4
3
2

Qmàxim (m3/s)
821,5
397,1
135,2
29,6

Un calaix de 6x4m és SUFICIENT de molt
Un calaix de 4x4m és SUFICIENT de llarg
Un calaix de 3x3m és SUFICIENT

La OD3 es podria doncs dimensionar amb un calaix de 2 x 2 (és el mínim acceptat per l’ACA) si
podés entrar en càrrega, però la Guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny
d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial” diu que el resguard lliure ha de ser de
0,5 m com a mínim, el que fa que Qmàxim per un calaix de 2x2 sigui en realitat de 17 m3/s. Si això
s’aplica al calaix de 3x3, el Qmàxim queda en 95,4 m3/s. Vista la secció de l’obra de drenatge
existent aigües avall a la B-24, s’opta per una secció també rectangular però, en aquest cas, de
3 x 3 metres.

3.3.4.5 Conca 15 i OD1

La conca 15 és interceptada per la traça des de l’enllaç sud (l’inici de la carretera) i el PK 0+126,
on la carretera té un pendent positiu del 4%.
OD1:
A les aigües recollides a la conca 1 se li afegeixen les de la conca 15 i el conjunt és canalitzat
per sota de la carretera per l’obra de drenatge OD1, que és el perllongament d’una obra ja
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existent, un calaix de 6x4 m sota l’actual B-24, que es mostra a les imatges següents. Per això
es manté aquesta secció en el perllongament, tot i que està clarament sobredimensionada, ja
que el cabal Q500 de la conca 15 només és de 2,55 m3/s, el total serà doncs de 27,88 m3/s.
Conca total d’aportació (1 i 15), de superfície: A = 0,950450 + 0,067662 = 1,018112 km2
La longitud de l’obra de drenatge resultant hauria de ser: L=163,2 m (138,6 m ja existeixen)
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,02451
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 27,88 m3/s (suma d’aportacions de les
conques 1 i 15).
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3
4

Qmàxim (m3/s)
12,4
36,5
78,7

Un tub de 2 m de diàmetre és INSUFICIENT
Un tub de 3 m de diàmetre és SUFICIENT justet
Un tub de 4 m de diàmetre és SUFICIENT clarament

Dimensionament amb un calaix de formigó de secció rectangular:
Amplada
Calaix
6
4
3
2

Alçada
Calaix
4
4
3
2

Qmàxim
(m3/s)
488,9
236,3
80,4
17,6

Un calaix de 6x4m és sobradament SUFICIENT
Un calaix de 4x4m és més que SUFICIENT
Un calaix de 3x3m és SUFICIENT
Un calaix 2x2m és INSUFICIENT

Imatge A04-16: Actual calaix sota la B-24 (costat sud) pel que passa el Torrent de Can Mascaró
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Per que no es produeixi un canvi de secció en el perllongament d’una obra de drenatge ja
existent, la OD1 es dimensionarà com a continuació del calaix 6x4 sota la B-24, tot i que
s’acaba de veure que es podria dimensionar amb un calaix de 3 x 3 o bé amb un tub de
diàmetre 4 m. Si s’hagués de dimensionar de nou tota l’obra de drenatge, es decidiria un altre
dimensionament. El calaix 3x3 tindria un Qmàxim de 80,64 m3/s si podés entrar en càrrega, però
això no és així, i a més ha de quedar un resguard lliure mínim de 0,5 m, el que fa que Qmàxim per
aquest calaix sigui en realitat de 56,8 m3/s. A més, la capacitat del calaix quedarà reduïda pel
creixement de vegetació que es pot apreciar a les imatges següents. Per això es creu que
s’hagués pogut dimensionar amb un calaix de 4x4 m quedant del marge de la seguretat.
L’actual calaix sota la B-24 es pot veure a les imatges A04-11 i A04-12.
Imatge A04-17: Actual calaix sota la B-24 (costat sud) pel que passa el Torrent de Can Mascaró

3.3.4.6 Conca 14 i OD4

La conca 14 és interceptada per la traça entre els PK 0+126 i PK 0+506, on la carretera té un
pendent positiu del 4% i després del 1,5%. En aquest tram es projecta l’obra de drenatge OD4
(tub de formigó de 2 m de diàmetre) al PK 0+302, i l’obra de fàbrica OF5 al PK 0+414, un pas
inferior d’un camí mitjançant un calaix de formigó de dimensions 5x5 m, per permetre el pas
de vehicles pel camí respectant una amplada de 5 m i un gàlib de 5 m.
Les aigües que s’escolin per la conca 14 seran recollides per les cunetes de cap de desmunt i de
peu de terraplè del costat dret de la carretera. Aquestes cunetes portaran part de les aigües
fins el punt baix que representa l’obra de drenatge 4, al PK0+302, que les dirigirà cap al torrent
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de Can Mascaró. La resta arribaran al pas inferior del camí que es troba al PK 0+414, per on
travessaran cap a l’altre costat, també cap al torrent de Can Mascaró.
Conca d’aportació número 14, de superfície: A = 0,041172 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD4 serà: L=13,75 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,254545
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,25 m3/s.
Dimensionament de l’OD4:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2

Qmàxim (m3/s)
39,9

Un tub de 2 m de diàmetre va molt sobrat

3.3.4.7 Conca 6

La conca 6 té una superfície minúscula (10546 m2, 0,01 km2, una hectàrea) i el cabal Q500 és de
0,87 m3/s.
La carretera projectada intercepta la conca 6 entre el PK 1+100 i el PK 1+350. Cal recordar que
s’ha projectat un túnel artificial entre el PK1+080 i el PK1+ 192 aproximadament, així que,
entre aquests punts quilomètrics, la traça de la carretera no serà un obstacle per a la circulació
de l’aigua sobre el terreny natural.
Entre el PK1+192 i el PK 1+340, les aigües arriben a la cuneta de cap de desmunt del costat
esquerre de la carretera i es dirigeixen fins s un punt baix del terreny, al PK 1+244, on una una
baixant les porta cap a la cuneta de peu de desmunt, la cuneta pròpia de la plataforma de la
carretera. Allà, gràcies a una arqueta, connecten amb un col·lector de diàmetre 600 mm que
circula a través del túnel artificial. Novament a cel obert, un sistema de cuneta i col·lector
inferior connecta amb una arqueta al PK 1+030 que dirigeix l’aigua cap a l’altre costat de la
calçada amb un altre col·lector de 600 mm, que acaba abocant l’aigua al torrent existent.

3.3.4.8 Conca 3 i OD9

La conca 3 té una superfície de 33877 m2 i és interceptada per la carretera entre el PK 1+340 i
el PK 1+712. En aquest tram es preveu una obra de drenatge transversal consistent en un tub
de formigó de diàmetre 2 m al PK1+640.
Les seves aigües van a parar a la cuneta de guarda (segons el tram és de cap de desmunt o de
peu de terraplè) entre el PK 1+340 i el PK 1+650 i són dirigides cap a l’obra de drenatge OD9, al
PK 1+639, que les dirigeix cap al torrent de Can Comarruga.
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L’aigua caiguda sobre la plataforma o sobre els desmunts entre el PK 1+340 i el punt alt al PK
1+465 (punt alt del perfil longitudinal), donada la rasant de la carretera, és dirigida cap a la
conca 6 per les cunetes de la plataforma. Del PK 1+465 al 1+640, l’aigua anirà a la OD 9, que la
portarà cap al Torrent de Can Comarruga. Del PK 1+640 endavant, l’aigua serà conduïda per les
cunetes de la plataforma fins a l’obra de fàbrica 10, que és el pas sota la carretera del camí del
camí de Can Llopard, que es desvia del seu actual traçat. Aquest pas soterrat també servirà
com a pas d’aquesta aigua cap al costat dret de la plataforma.
OD9:
Conca d’aportació 3, de superfície: A = 0,033877 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD9 = 17,25 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,1275
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,50 m3/s
Dimensionament de l’OD9:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
28,3
105,1

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat

Dimensionament de les cunetes:
Per saber si la cuneta està ben dimensionada, es compararà el cabal màxim que pot
desguassar aquesta cuneta i es compararà amb la part del cabal de disseny que li pot arribar.
Per a calcular el cabal màxim, es recorre de nou a la fórmula de Manning:


1
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 89  <  = ,/
7

On:
Q és el cabal de disseny, en m3/s
n és el coeficient de rugositat del material (0,013 – 0,016 segons la Instrucció de Carreteres,
però aquí s’utilitzarà el 0,025 recomanat per l’ACA)
RH és el radi hidràulic, en m (RH = Sm/Pm, on Sm és la secció mullada i Pm el perímetre mullat)
S és la secció de la canonada, en m2
i és el pendent, en m/m
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Cuneta de guarda:
Entre el PK 1+340 i 1+490 es recull l’aigua caiguda sobre un terç de la conca, que es desguassa
cap a la cuneta de la plataforma al punt 1+490. Com el Q500 per a tota la conca és de 2,5 m3/s,
sobre aquesta superfície valdria 0,83 m3/s. Per Manning, s’obté que la capacitat de la cuneta
de guarda és Qmàxim = 1,18 m3/s , que és doncs suficient.

3.3.4.9 Conca 7 i OF10

La conca 7 és interceptada per la traça entre els PK 1+713 i PK 1+980.
Conca d’aportació 7, de superfície: A = 0,050835 km2.
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,31 m3/s
L’aigua que baixa per aquesta conca cap a la carretera és interceptada per la cuneta de guarda
(és de cap de desmunt entre el PK1+835 i el PK 1+980, de peu de terraplè a la resta). Tots
aquests cabals són portats per les cunetes de guarda cap al punt baix del PK 1+784, on es situa
l’obra de fàbrica OF10, que és un calaix de formigó de 5x5 metres, pel qual passa el
desviament del camí de Can Llopard, i que també funcionarà com a obra de drenatge, amb
secció més que sobrada pel Q500 = 2,31 m3/s.
En aquesta conca 7, la plataforma de la carretera va amb pendent constant (-1%) fins al PK
1+980, on acaba la conca. Les cunetes de la plataforma desguassaran a la OF10 al PK 1+784,
però les aigües recollides a partir d’aquest PK ja aniran cap a la OD11, obra de drenatge
situada al primer punt baix (PK 2+073) de la conca següent, la conca 5. Com en els casos
anteriors, la secció del tub de formigó de 2 m de diàmetre de la OF10 és més que sobrada per
a desguassar la fracció que li arribés del Q500 = 2,31 m3/s.

3.3.4.10 Conca 5, OD11 i OD12

La conca 5 és interceptada per la traça de la carretera entre els PK 1+980 i PK 2+200.
Conca d’aportació 5, de superfície: A = 0,043177 km2
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,03 m3/s
Es projecten dues obres de drenatge transversal en aquest tram, situades als dos punts baixos
del terreny natural: són la OD11 al PK 2+073 i la OD12 al PK 2+153, ambdues amb tubs de
formigó de secció circular de diàmetre 2 metres. Les cunetes de cap de desmunt situades al
costat esquerre de la carretera porten l’aigua cap a aquestes dues obres de fàbrica.
La plataforma de la carretera hi va amb un pendent del mateix signe (ascendent) fins al PK
2+200. L’aigua que vagi a sobre de la plataforma i a sobre dels desmunts anirà a parar a les
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cunetes de la plataforma i serà conduïda fins a l’OD11 (l’aigua que circuli entre el PK 2+153 i el
PK 2+073) o fins l’OD12 (l’aigua que circuli entre el PK 2+200 i el PK 2+153).

OD11:
Conca d’aportació 5, de superfície: A = 0,043177 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD11 = 18,75 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,1867
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,03 m3/s (per tota la conca 5).
Dimensionament de l’OD11:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
34,2
100,8

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat

OD12:
Conca d’aportació 5, de superfície: A = 0,043177 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD11 = 14,05 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,3559
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 2,03 m3/s (per tota la conca 5).
Dimensionament de l’OD12:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
47,2
139,2

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat

3.3.4.11 Conca 10, OD13 i OD14

La conca 10 és interceptada per la traça entre els PK 2+200 i PK 2+500. És una conca
d’aportació de superfície A = 0,062412 km2. El cabal per un període de retorn de 500 anys es
calcula a l’apartat 3.3.3.3 en Q500 = 3,46 m3/s. Si tot aquest cabal passés per una sola obra de
drenatge, caldria posar un diàmetre mínim de 2 metres.
Però la carretera projectada hi té un canvi de pendent, un punt alt al PK 2+365. Les aigües
caigudes sobre la plataforma hauran doncs de ser conduïdes a dues obres de drenatge
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diferents. Com el terreny també té dos punts baixos entre el PK 2+200 i el PK 2+500, s’hi
projecten dues obres de drenatge amb tubs de formigó de diàmetre en principi de 2 m: l’OD13
al PK 2+341 i l’OD14 al PK 2+446. Aquests punts baixos del terreny adjacent indiquen que, en
realitat, hi ha dues minúscules subconques, que no s’han detectat si no és per l’existència
d’aquests punts baixos al perfil longitudinal.
Com en els casos anteriors, el tub de 2 m demanat per l’ACA queda sobredimensionat, queda
doncs molt del costat de la seguretat.
OD13:
Conca d’aportació 10, de superfície: A = 0,062412 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD13 = 16,96 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,5307
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 3,46 m3/s (per tota la conca 10).
Dimensionament de l’OD13:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
57,7
170,0

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat

OD14:
Conca d’aportació 10, de superfície: A = 0,062412 km2
La longitud de l’obra de drenatge OD14 = 15,65 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,5048
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 3,46 m3/s (per tota la conca 10).

Dimensionament de l’OD14:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
56,2
165,8

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat
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3.3.4.12 Conca 8 i OD15

La conca 8 és molt petita, estreta i allargassada, però és interceptada per la traça de la
carretera entre els PK 2+500 i PK 2+590. En aquest tram, la plataforma té un pendent constant
de valor 0,5%.
Es projecta l’obra de fàbrica OD15 al punt baix del PK 2+556 per on passa el torrent (afluent
del torrent de Can Via) amb un tub de formigó diàmetre 2 m.
La superfície de la conca d’aportació 8 és A = 0,037611 km2. El cabal per un període de retorn
de 500 anys es calcula a l’apartat 3.3.3.3 en Q500 = 1,78 m3/s
Dimensionament de l’OD15:
Superfície de la conca d’aportació = A = 0,037611 km2
Longitud de l’obra de drenatge = L = 22,31 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,2017
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 1,78 m3/s
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
35,6,2
104,8

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT de sobres
Un tub de 3 m de diàmetre seria encara més exagerat

3.3.4.13 Conca 9 i OD16

La conca 9 és la del Torrent de Can Via, que passa sota la carretera projectada gràcies a l’obra
de drenatge OD16. És una conca extensa (A = 0,862580 km2) si es compara amb les altres, la
segona més gran després de la del torrent de Can Mascaró (la de la riera de Rafamans no
s’estudia per què el PEF així ho permet). En canvi, la traça de la carretera intercepta aquesta
conca en un tram relativament curt, entre els PK 2+590 i PK 2+800, ja que el terreny ja s’hi està
tancant formant la vall del torrent de Can Via.
En aquest tram es projecten una obra de drenatge, l’OD16, al PK 2+659, i una obra de fàbrica,
l’OF17, al PK 2+687. L’OD16 permet el pas de les aigües del torrent de Can Via. La OF17 permet
el pas soterrat sota la carretera dels desviaments dels camins coneguts com a “Carrer Gran” i
“Carrer Camarassa”. La OF17 està a l’inici de una petita conca natural d’un torrent d’uns 163
metres de longitud que aboca les seves aigües a la riera de Rafamans, així que també hi pot
passar un petit cabal pel que està molt sobredimensionada. Es decideix fer dos passos
diferents, un pel pas soterrat dels camins (OF17) i l’altre pel torrent de Can Via (OD16) per la
importància del Q500 (21,69 m3/s) del Torrent de Can Via, que podria dificultar el pas dels
vehicles en cas de pluja forta.

37
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 4.Climatologia, hidrologia i drenatge

En aquest tram, la carretera té un pendent constant de -0,5 %. Les aigües caigudes sobre la
plataforma són conduïdes fins a l’obra de drenatge OD16 i l’obra de fàbrica OF17. Les que
cauen sobre la plataforma més enllà del PK 2+687 ja són conduïdes per les cunetes de la
plataforma fins el viaducte sobre la riera de Rafamans, on s’aboquen, o bé, les del costat dret,
van sent evacuades pels baixants que es projecten sobre el terraplè.
OD16:
Conca d’aportació número 9, de superfície: A = 0,862580 km2
La longitud de l’obra de drenatge hauria de ser: L=17,91 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,136795
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 21,69 m3/s
Dimensionament de OD16:
Dimensionament amb un tub de formigó de secció circular:
Diàmetre (m)
2
3

Qmàxim (m3/s)
29,3
86,3

Un tub de 2 m de diàmetre és SUFICIENT
Un tub de 3 m de diàmetre és SUFICIENT sobradament

Dimensionament amb un calaix de formigó de secció rectangular:
Amplada Calaix
4
3
2

Alçada Calaix
4
3
2

Qmàxim (m3/s)
558,3
190,0
41,6

Un calaix de 4x4m és SUFICIENT de llarg
Un calaix de 3x3m és SUFICIENT de llarg
Un calaix de 2x2m és SUFICIENT

Si podés entrar en càrrega, l’OD14 es podria dimensionar amb un calaix de 2 x 2 (és el mínim
acceptat per l’ACA) o bé amb un tub de diàmetre 2 m (també és el mínim acceptat per l’ACA).
Però quan s’aplica la condició de que el resguard lliure ha de ser de 0,5 m, la secció es redueix i
el cabal màxim que admetria el calaix 2x2 ja només és de 23,9 m3/s, el que fa que finalment
s’opti per un calaix de 3 x 3 metres que, amb la condició de resguard lliure de 0,5 m admet un
cabal màxim de 134 m3/s.
La solució en calaix ofereix més garanties com a pas de fauna (els animals tenen més fàcil per
passar per un calaix que per un tub de dimensions similars). Com els torrents són sovint
utilitzats com a itineraris pel desplaçament per part de la fauna, es tria la secció en calaix.
3.3.4.14 Conca 11 i OF17

La conca 11 és interceptada per la traça de la carretera entre els PK 2+800 i PK 2+960, on la
carretera té sempre un pendent que dirigeix les aigües de la plataforma cap a la zona del
viaducte de la riera de Rafamans. És una conca adjacent a la del Torrent de Can Via, la seva
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superfície és A = 0,04665 km2. El cabal per un període de retorn de 500 anys és Q500 = 2,38
m3/s
Les cunetes de guarda, de cap de desmunt, porten l’aigua que arriba a la traça cap a l’OF17 o
bé cap a sota del viaducte sobre la Riera de Rafamans, en funció de si arriben a la cuneta abans
o després del punt alt del terreny que es situa aproximadament pel PK 2+890 de la carretera.
Entre el PK 2+800 i el PK 2+880, l’aigua que arriba al costat esquerre de la carretera és
conduïda per la cuneta de cap de desmunt fins a l’obra de fàbrica OF17, un calaix 5x5 m que
permet el pas del camí conegut com “carrer Gran” que es desvia i s’hi fa passar. Aquest calaix
té capacitat més que sobrada per admetre el petit cabal que li arribaria afegit d’un terç de la
conca 11 aproximadament.

3.3.4.15 Conca 16 i OD19

La conca 16 és interceptada per la traça a l’alçada de l’enllaç nord, al final de la variant
proposada. És una de les dues conques interceptades per la carretera que no es poden
considerar rurals. El seu grau d’urbanització s’avalua en un 50%. Les seves aigües van a parar a
l’enllaç nord de la variant proposada amb la carretera BV-2421 actual i es poden canalitzar bé
per sota d’aquest enllaç, Cal comprovar si un tub de 2 metres de diàmetre serà suficient per
desguassar el cabal pel període de retorn de 500 anys. Actualment, en aquest punt de la
carretera BV-2421 existent, ja hi ha una obra de drenatge consistent en un tub de formigó de
2 metres de diàmetre, tal i com es pot veure a les dues imatges següents (A04-13 i A04-14).
Dimensionament de l’OD19:
Conca d’aportació 16, de superfície: A = 0,213423 km2
La longitud de l’obra de drenatge hauria de ser: L=54,8 m
Pendent de l’obra de drenatge en tant per ú: i = 0,1916
Cabal per un període de retorn de 500 anys: Q500 = 11,91 m3/s
Aplicant la fórmula de Manning amb n igual a 0,025 ( 1/n igual a 40), valor mínim recomanat
per l’ACA a la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit
local” (pàgina 66), i suposant un resguard lliure de 1 m (l’ACA exigeix un mínim de 0,5 m), el
Qmàxim per un tub de formigó de 2 m de diàmetre és de 34,7 m3/s, molt superior al Q500 = 11,91
m3/s, així que n’hi ha prou amb aquest dimensionament.
Es decideix doncs utilitzar un tub de formigó de diàmetre 2 m per dimensionar aquesta obra
de drenatge sota l’enllaç nord.
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Imatge A04-18: Actual calaix sota la B-24 (costat sud) pel que passa el Torrent de Can Mascaró

Imatge A04-19: Actual tub sota la BV-2421 pel que passa el torrent que quedarà sota l’enllaç nord

Totes les obres de drenatge garanteixen un resguard de 0,5 m al seu interior i el límit de
sobreelevació respecte a la llera natural segons l’indicat a la publicació “Recomanacions
tècniques per al disseny d'infraestructures que interfereixen amb l'espai fluvial”.
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3.3.4.16 Resum dels dimensionaments

Taula A04-19: Resum dels dimensionaments finalment adoptats

Descripció

Conca

OD

Tipus OD

Torrent de Can Mascaró

1
1+15
14
6
3
5
5
7
8
9
10
10
11
12
16

OD3
OD1
OD4

Calaix
Calaix
Tub
Cunetes
Tub
Tub
Tub
Tub
Tub
Calaix
Tub
Tub
Cunetes
Cunetes
Tub

Torrent de Can Via

OD9
OD11
OD12
OD10
OD15
OD16
OD13
OD14
OF17
OF6
OD19

Dimensions
del calaix (m)
3x3
6x4
2
2
2
2
2
2
3x3
2
2

2

Diàmetre del
tub (m)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3.4. Disseny del drenatge de la plataforma
Les aigües d’escorrentiu corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la calçada es
recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a ser evacuats
finalment a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni perjudicis al trànsit, ni
al propi dispositiu de drenatge o a les zones confrontants.
A continuació s’exposaran d’una manera breu els principals elements de drenatge longitudinal
que s’han considerat en l’elaboració del projecte constructiu de la nova variant.
-

Cunetes de peu de desmunt: STR-15 per a la plataforma del tronc principal.
Cunetes de peu de desmunt: TTR-10 per a la plataforma dels ramals.
Cunetes de peu de terraplè i de guarda (revestides de formigó): trapezoïdals amb una
amplada de 1,50 m, profunditat de 0,50, talusos verticals 1:1.

L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a les vores
de la plataforma a causa del pendent transversal d’aquesta. Per això es dota d’un bombament
a les alineacions rectes del 2%, suficient per a l’evacuació. En les alineacions corbes, el propi
peralt compleix aquesta funció. L’aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del
bombament de la mateixa és recollida mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge
longitudinal de la via. Aquesta aigua serà recollida per les cunetes tipus STR-15 de la
plataforma:
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Imatge A04-12: Dimensions de la cuneta STR-15

La cuneta de guarda evita que l’aigua que s’escola per les conques adjacents a la carretera
xoqui contra el terraplè o baixi pel desmunt de la carretera, dirigint-la cap a l’obra de drenatge
transversal corresponent o cap a una zona on no afecti a la carretera (com, per exemple, fins a
sota el viaducte). La cuneta de guarda escollida és la següent:

Imatge A04-13: Dimensions de la cuneta de guarda
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APÈNDIX 1 - PLÀNOL DE CONQUES
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1. INTRODUCCIÓ

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent a la zona d’estudi oferint solucions diferents
a la plantejada a l’any 2001 per la Direcció General de Carreteres, el present projecte planteja
tres alternatives diferents com a possible elecció per a reduir el trànsit de pas per l’actual
carretera BV-2421, que travessa el nucli urbà de La Palma de Cervelló. En aquest annex es
recullen i analitzen les tres en base a criteris socials, funcionals, econòmics i mediambientals.
En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives, cadascuna pensada amb uns
criteris diferents. Un cop descrites les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar
un estudi econòmic per tal d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva
execució és econòmicament viable. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió
inicial, els costos de funcionament dels vehicles, els costos dels accidents, etc.
Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen indicadors
com el VAN (valor actual net) o la TIR (taxa interna de rendiment). Tot l’estudi econòmic, així
com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet seguint les dues publicacions següents:
- Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras (MOPU, 1980)
- Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de
Carreteras, del Servicio de Planeamiento (MOPU, 1990)
- Evaluación económica coste/beneficio (Presentació del Dr. Justo Borrajo,al XXII Curso
internacional de carreteras, 2003)
A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s’han perseguit
principalment els criteris bàsics que figuren a continuació:

1. Evitar l’ocupació del sòl urbanitzable no programat que el municipi de La Palma de
Cervelló té previst en el seu POUM entre el petit nucli de Can Vidal i el nucli de La
Palma. La via projectada no hauria doncs de separar els dos nuclis.
2. Limitar al màxim l’ocupació per part de la carretera de la zona fluvial de la riera de
Rafamans i l’impacte ambiental sobre l’ecosistema que conforma. Preservar també els
seus valors com a espai públic pels habitants de La Palma. Cal recordar que
precisament la ocupació d’aquesta zona fluvial per part de la proposta de la Direcció
General de Carreteres és el que ha fet que es plantegés una solució alternativa, que és
l’objectiu d’aquest projecte.
3. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà alhora que es redueix el
temps de recorregut actual gràcies a la possibilitat de desviar el trànsit per fora de la
població.
4. Provocar la mínima afectació a les propietats, procurant no dividir-les.
5. Limitar al màxim l’impacte visual de l’actuació sobre el paisatge de La Palma de
Cervelló
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6. No impedir la possibilitat de que un dia s’uneixin els dos polígons industrials que
actualment hi ha al sud del nucli, a tocar de la N-340: el polígon industrial Grab i el de
Can Mascaró, actualment separats per la propietat agrícola de Can Mascaró i el
Torrent de Can Mascaró
Imatge A05-1: Can Vidal i els polígons industrials al sud del nucli de La Palma de Cervelló:

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Un cop fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, és
necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una manera
conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi multi criteri que incorpora
totes les variables al procés de presa de decisions. Així es podrà escollir l’alternativa més
adequada.

2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA

El present projecte contempla la construcció de la nova variant de l’actual carretera BV-2421
que travessa el nucli urbà de La Palma de Cervelló a la comarca del Baix Llobregat. Actualment
la carretera neix a una rotonda de la B-24 (via d’alta capacitat que es situa al mateix corredor
que l’antiga N-340), i al llarg de uns 9 km va recollint el trànsit generat a les urbanitzacions que
pengen d’aquesta carretera fins a arribar a Corbera de Llobregat, municipi paradigma de la
urbanització dispersa. Més enllà de Corbera, la carretera continua com a BV-2421 fins a acabar
a L’Amunt, però en realitat continua fins a Gelida, ja com a BV-2425.
El fet de que l’actual carretera discorri dins del nucli urbà de La Palma de Cervelló comporta un
augment del trànsit, ja que el de pas es barreja amb el local, amb els problemes que això
comporta (diferents velocitats, diferents necessitats...). Aquesta situació suposa un greu
inconvenient tant pels conductors i transportistes, que veuen incrementat el temps del seu
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trajecte, com per les molèsties causades per aquest trànsit exagerat als propis habitants de La
Palma. De fet, aquests problemes van provocar que l’ajuntament de La Palma decidís col·locar
semàfors a la carretera tant per a facilitar-ne la travessa per part dels vianants com per reduir
la velocitat del trànsit de pas, i això exaspera a més d’un conductor. Tot això s’explica de
manera més detallada a l’annex 1, “Raó de ser del projecte”.
Imatge A05-2: Recorregut de la BV-2421 i la BV-2425 des de la B-24 fins a Gelida travessant el nucli de La Palma

Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge de l’ICC
Imatge A05-3: Situació actual de la carretera BV-2421, travessant el nucli de La Palma (destacat també Can Vidal):

Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge de l’ICC
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3. POSICIÓ DELS ENLLAÇOS

3.1. Posició de l’enllaç sud
Per a no separar els nuclis de La Palma i de Can Vidal, la nova variant havia de començar al sud
de Can Vidal. A continuació es reflexiona sobre el punt on començar aquesta carretera.
Imatge A05-4: Possibles localitzacions per a l’inici de la nova variant de la BV-2421 (numerades en vermell):

2

1
3

Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge de l’ICC

Una primera possibilitat seria que la variant comencés a la mateixa rotonda on s’inicia l’actual
BV-2421 des de la B-24, però com una carretera diferent a l’actual BV-2421. Això obligaria a
refer la rotonda deprimida d’enllaç amb la B-24, que és força nova, ja que, si es mantenen les
dues vies que ara en surten, no hi ha prou espai entre el ramal de l’actual BV-2421 que en surt
i la N-340, aprofitada aquí com a ramal. A més, caldria un desmunt important, ja que el terreny
de Can Mascaró està elevat respecte la carretera (com es pot apreciar a la imatge anterior).
Una segona possibilitat seria que comencés entre el polígon industrial de Can Mascaró i Can
Vidal, però la carretera per aquí va força més baixa que el terreny i la nova variant hauria de
començar amb importants desmunts. A sobre, no hi hauria possibilitat de donar accés directe a
la carretera des del polígon Grab. A més, els terrenys que s’haurien d’ocupar trepitjarien part
d’una gran propietat de agrícola de l’extrem sud de Can Vidal. Al allunyar-se d’aquesta
alternativa s’eviten possibles al·legacions dels propietaris. Els costos d’expropiació dels sòls
urbans que es troben al sud de Can Vidal encaririen més l’obra i separarien el futur nucli
format per La Palma i Can Vidal.
Una tercera possibilitat és fer sortir la nova variant de la N-340, que està exercint de ramal de
la B-24 a partir de la rotonda de Can Mascaró. Si no la situem massa a prop del Torrent de Can
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Mascaró, aquesta solució queda prou a prop del polígon industrial Grab i permetrà iniciar la
variant prou lluny dels terrenys agrícoles de Can Mascaró i de la finca adjacent que queden a
una cota més elevada, evitant així grans moviments de terra i disminuint l’impacte visual des
d’aquestes finques agrícoles.
Imatge A05-5: Vista des de la B-24 (sobre la rotonda deprimida) de l’actual BV-2421 (dreta) i la N-340 (esquerra):

Font: Google Earth

Per tot això, la solució adoptada (al menys per a fer l’estudi d’alternatives) serà la tercera,
aproximadament com es representa a la figura següent:.
Imatge A05-6: Localització adoptada per a l’inici de la nova variant de la BV-2421:

Font: Elaboració pròpia
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3.2. Posició de l’enllaç nord
La Posició de l’enllaç de reincorporació a l’actual traçat de la BV-2421 adoptada per a fer
l’estudi d’alternatives és la mateixa per a les tres traces, acabant en una rotonda que obligaria
a reduir força la velocitat als vehicles passants. Després de l’anàlisi d’alternatives s’acabarà
adoptant una altra solució que es creu millor. Això no afecta a l’anàlisi d’alternatives, ja que les
tres traces comencen i acaben als mateixos nusos.

4. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
Les alternatives definitives que s’han acabat plantejant en aquest estudi han estat, cadascuna
d’elles, la millor d’una família de solucions que partien d’uns mateixos condicionants. Totes
elles havien de respectar condicionants comuns, que s’han citat al punt 1 d’aquest annex. Un
cop fetes les discussions sobre el punt de partida i el punt final de la variant, les famílies
d’alternatives es diferenciaran fonamentalment per:
-

El corredor pel que passen
Les característiques tècniques (radis mínims i pendents bàsicament)
La quantitat i el cost de les obres de fàbrica que impliquen
El cost total de l’obra (això es valorarà als següents apartats)

Segons siguem més o menys exigents amb els radis i pendents, una alternativa o l’altra seran
possibles.
Es descriuran a continuació les alternatives estudiades destacant-ne les característiques que
les diferencien de les altres.
Un cop presa la decisió sobre el punt d’inici de la variant, les tres alternatives s’inicien al
mateix punt de la N-340. Fins al petit nucli de Can Vidal, les tres són molt similars, amb les
petites diferències que es comentaran a continuació.
Un cop descrites les alternatives, es farà un estudi econòmic per analitzar la rendibilitat del
nou projecte i establir si la seva execució és econòmicament viable. Aquesta valoració
econòmica es farà avaluant la inversió inicial, els costos de funcionament dels vehicles, els
costos dels accidents, etc.
Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen indicadors
com el VAN (valor actual net) o la TIR (taxa interna de rendiment). Tot l’estudi econòmic, així
com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet seguint les dues publicacions següents:
- Metodología para la evaluación de proyectos de inversión en carreteras (MOPU,
1980)
- Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y
Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento (MOPU, 1990)
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Per a comparar les alternatives, podem diferenciar el seu recorregut en tres trams:
Primer tram: aniria des de la sortida fins al principi del nucli de Can Vidal.
Segon tram: seria el tram des de l’inici fins al final de l’elevació que separa Can Paulet i Can
Llopard de la zona sud de La Palma de Cervelló.
Tercer tram: des de Can Llopard fins al final de la variant, on s’uneix amb l’actual B-2421.

Imatge A05-7: Eixos de les alternatives plantejades per a la variant de la BV-2421 i eix de la proposta del 2001.
Divisió en trams:

Tram 3

Tram 2

Tram1

Font: Elaboració pròpia

Es presenten a continuació els eixos de les alternatives plantejades i la proposta del 2001.
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Imatge A05-8: Eixos de les alternatives plantejades per a la variant de la BV-2421 i eix de la proposta del 2001:

Alt 2
Alt 3
Alt 1
Proposta 2001

Font: Elaboració pròpia

Al primer cop d’ull, la gran diferència entre les tres alternatives és la manera de superar el
tram 2. Però també es diferencien en que l’alternativa 3 té unes característiques tècniques
més exigents que la fan ser de prestacions superiors a les altres dues, el que també implica uns
moviments de terra i unes obres de fàbrica més importants. Les alternatives 1 i 2 (colors
taronja i rosa) són molt similars en el tram 1 i exactament iguals en el tram 3. En el tram 1
ambdues s’adapten al terreny intentant afectar el menys possible a la finca agrícola de Can
Mascaró acostant-se al polígon industrial Grab. Les tres alternatives acaben el tram 3 amb un
viaducte d’uns 80 m de longitud sobre la Riera de Rafamans.

4.1. Alternativa 1
L’alternativa 1 (en taronja a la figura anterior) és un intent d’aconseguir un traçat adaptat al
terreny i que s’allunyi prou del nucli de La Palma com per a minimitzar l’impacte visual i sonor
sobre aquest nucli. Per adaptar el traçat a la topografia, el radi mínim en planta és de 150 m, el
que implica, segons la norma de traçat 3.1-IC del Ministerio de Fomento, una velocitat
específica d’uns 64 km/h (65 km/h demanarien un radi mínim de 155 m i 60 km/h un radi
mínim de 130 m), és a dir que estaríem davant d’una carretera C-60. Els pendents en el tram 1
són del 4% i del 1,5 %. Ja al tram 2, quan el traçat arriba al final de la urbanització de Can Vidal,
es separa de l’alternativa 2 i supera l’elevació del terreny pel costat oest (el costat solei), ben a
prop del terreny natural gràcies al radi mínim triat de 150 m i als pendents amb els que guanya
cota enganxada al vessant, amb un tram d’uns 300 m al 5 % i uns 180 m al 6,5 %, fins arribar
prop de les urbanitzacions de Can Rafael i Can Paulet, al costat de les quals finalment entra en
el petit túnel artificial de La Soleia, de 60 m de longitud, entre el PK 1630 i el PK 1690, seguit
del viaducte de Can Llopard, de 100 m de longitud entre el PK 1820 i el PK 1920. El traçat i els
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pendents han estat triats per a minimitzar la longitud d’aquest túnel, però entenent que una
mica de túnel artificial anirà bé per a facilitar la connectivitat ecològica entre ambdós costats
de la via. Després, ja en el tram 3, l’alternativa 1, com la 2, discorre adaptada al terreny per a
minimitzar els moviments de terra, amb pendents molt més suaus (0,3 i 0,5%). Però el pendent
natural del terreny obliga a col·locar uns petits murs entre el PK 3010 i el 3090 i també entre
els PK 3210 i el 3300 m, en ambdós casos per què el talús de 3/2 de l’hipotètic terraplè és tan
semblant a aquest pendent natural que un terraplè arribaria fins a la zona fluvial. Amb una
petita obra de fàbrica com són els murs s’aconsegueix una gran millora. Finalment, es supera la
Riera de Rafamans amb un tram en viaducte amb un pendent del 4%. La longitud de
l’alternativa 1 és de 3514 m. El principal inconvenient d’aquesta alternativa seria el radi mínim
de 150 m, que no dóna unes prestacions de C-80.
La traça de l’alternativa 1 interseca les lleres de diferents torrents, el que fa necessària la
construcció de diverses obres de drenatge transversal per donar continuïtat a aquests cursos
d’aigua. La cartografia de l’ICC indica el nom d’alguns d’aquests torrents, però la traça també
interseca petites conques naturals que, en cas de pluja, aporten cursos d’aigua cap a la traça
de la carretera. Aquestes sub conques es dedueixen a partir de les corbes de nivell, és a dir de
l’altimetria, com es pot veure a l’annex 4 d’aquest projecte, “Climatologia hidrologia i
drenatge”.
Es comptabilitzen un total de nou obres de drenatge transversal. En alguns casos es resol el
pas de l’aigua amb un calaix com el del Torrent de Can Mascaró (PK 0+019) o el del Torrent de
Can Via (PK 2+756). En d’altres, quan per aquell punt hi travessa també un camí, es preveu un
calaix mixt per permetre també el pas de vehicles a més del curs d’aigua; això és així en el camí
de Can Vidal nord (PK 1+233), que es desvia i es fa conviure amb el drenatge transversal d’una
petita conca natural gràcies a un calaix mixt, i en el cas del Torrent de Can Llopard, on es
desvia el camí de Can Llopard fins a travessar uns 10 m més endavant pel mateix punt (PK
1+784) per unir en un de sol dos passos que sinó estarien separats per menys de 10 m (tenint
en compte que en aquell punt el Torrent de Can Llopard tot just comença). En set altres casos
s’ha considerat que un tub era suficient per a garantir el pas de l’aigua d’un costat a l’altre de
la carretera projectada.
A més, es preveu la construcció de dos viaductes: el de sobre la riera de Rafamans (PK 3+370) i
el de Can Llopard (PK 1+820). El de Can Llopard no talla cap torrent, però sí una conca natural, i
evita algun altre sistema de drenatge transversal en el seu tram. La seva justificació principal és
la depressió del terreny que es troba la traça de la carretera just després del fals túnel de La
Soleia. En el viaducte que travessa la Riera de Rafamans per a tornar a connectar amb la traça
actual de la BV-2421 s’intenta no situar cap pila sobre la llera de la riera, considerada com la
zona inundable amb període de retorn de 500 anys indicada per l’estudi d’inundabilitat
provenint de l’empresa CCRS al que s’ha tingut accés en format dgn. S’ha comprovat la seva
coincidència amb els àmbits definits per l’Agència Catalana de l’Aigua a través del seu visor
dels PEF (Planificació de l’Espai Fluvial) que han estat desenvolupats, com és el cas del de la
Riera de Rafamans.
La necessitat de donar continuïtat als camins rurals tallats pel nou traçat també fan necessària
la construcció de diverses obres de pas: es proposen sis desviaments de camins, tres calaixos
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pels corresponents passos inferiors de camins sota la carretera, i dos calaixos mixtes, que
permeten tant el pas de l’aigua com el de vehicles. Així es proposa per unir al PK 1+234 els
desviaments del camí de Can Vidal Nord a dreta i esquerra de la carretera, fent coincidir el
punt de pas amb un punt baix que també servirà per drenar una petita conca natural. També
es proposa un calaix mixt al PK 1+784, on es proposa un petit desviament pel camí de Can
Llopard per a fer coincidir el seu punt de pas amb el del molt proper Torrent de Can
Comarruga.
Per a tot això es proposen les següents obres de fàbrica:
Taula A05-1: Resum d’obres de fàbrica necessàries per a l’alternativa 1 de la variant de la BV-2421:

PK
0+019
0+240
0+490
0+566
0+690
1+100
1+233
1+233
1+432
1+530
1+530
1+533
1+560
1+630
1+784
1+784
1+799
1+820
2+080
2+160
2+160
2+250
2+415
2+430
2+595

Obra de pas i tipologia
Calaix (o pòrtic?) del torrent de Can Mascaró
Trasllat de torre d'alta tensió
Tub (petitíssim torrent sense toponímia)
Camí: el deprimim i que creui amb un calaix
Pas inferior del camí de Can Vidal sud: calaix
Desviament del camí de Can Vidal nord al costat dret
Pas inferior del camí de Can Vidal nord: calaix mixte (5x5 m)
vehicles (3m) i aigua (2m)
Reposició del camí de Can Vidal nord al costat esquerre (dos
ramals)
Cuneta de cap de desmunt (costat dret). Recull cabal de subconca
i el porta cap al pou
Pou on dues cunetes aboquen les aigües
Tub que passa l'aigua cap al costat esquerre de la carretera i
l'aboca al Torrent de Can Mascaró
Cuneta de cap de desmunt (costat dret). Recull l'afluent del
torrent de Can Mascaró i el porta cap al pou
Cuneta de cap de desmunt (costat esquerre). Recull cabal de la
subconca i el porta cap al pou
Fals túnel de La Soleia (o túnel artificial)
Desviament del camí de Can Llopard
Calaix mixte: camí de Can Llopard i torrent de Can Comarruga
Alternativa: desviar el camí que creuava al PK 1+800 i el portem
al 2+000, sinó després torna a creuar la via
Viaducte de Can Llopard
Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la
porta sota el viaducte de Can Llopard fins PK 1+910
Pou on la cuneta de cap de talús aboca les aigües del talús i tub
que creua la plataforma
Tub que passa l'aigua cap al costat dret de la carretera. I cunetes
corresponents.
Tub que passa l'aigua cap al costat dret de la carretera. I cunetes
corresponents.
Baixant
Baixant
Carrer Camarassa: desviament fins al pas inferior del carrer Gran

Longitud (m)
31 m ?

37,7
167
34
(96) 41 + 55
90

26
70
85
60
110
172
100
165

226
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2+653
2+756
2+782
2+870
3+010
3+018
3+210
3+330
3+369
3+370
3+460
3+480

Tub (afluent del torrent de Can Via)
Calaix o tub (torrent de Can Via)
Pas inferior del carrer Gran: calaix
Desviament del carrer Gran (del PK 2+870 al 2+782)
Mur al costat dret
Tub de diàmetre 2 m, travessa mur
Mur al costat dret
Baixant
Baixant
Viaducte sobre la riera de Rafamans
Baixants
Camí paral·lel a la carretera queda tallat pel terraplè previ al
viaducte. Com reposar-lo? Calaix?

26
33
27
88
80
20
90 (80 m?)

80
33

4.2. Alternativa 2
L’alternativa 2 (en rosa a la figura anterior) té un traçat gairebé idèntic al de l’alternativa 1 al
tram 1, però se’n diferencia quan arriba al tram 2, al final de la urbanització de Can Vidal, on
intenta passar pel costat obac de l’elevació del terreny, el que es podria aconseguir a més a
més sense cap túnel ni cap viaducte, a diferència del que fa l’alternativa 1 per La Soleia.
Finalment es decideix projectar també un túnel artificial per evitar grans desmunts i no
fracturar tant el territori. Al tram 3, coincideix exactament amb l’alternativa 1.
El que la diferencia de l’alternativa 1 al primer tram és que el radi mínim ja no és de 150 m
sinó de 200 m, el que ja significa una velocitat de disseny de 71,5 km/h, és a dir 70 km/h. Les
característiques tècniques en planta són una mica millors doncs en aquest primer tram. En
canvi, el pendent màxim és una mica més fort: com l’alternativa 1, els pendents en el tram 1
són del 4% i 1,5%, però en el tram 2 el pendent augmenta fins al 7% en un tram de 407 m quan
intenta guanyar cota pel vessant que mira cap a La Palma (el vessant obac). L’alternativa 1
tenia 300 m al 5 % i uns 180 m al 6,5 %, és a dir menys pendent però més longitud amb
pendent fort. Aquesta diferència es produeix per què l’alternativa 1 anava guanyant cota
enganxada al terreny i, en canvi, l’alternativa 2, en passar per l’altre costat, no pot adaptar-se
tan bé al terreny per la presència de la urbanització o barri de Can Vidal i es troba l’elevació del
terreny al davant, havent-la de salvar amb una inclinació del 7 % que inclou un túnel artificial
de 134 m a partir del PK 1+144,87, més llarg que el de l’alternativa 1 (que era de 60 m). En
canvi, no li cal el viaducte a la sortida del túnel (que sí tenia l’alternativa 1). Després, ja en el
tram 3, igual que l’alternativa 1, els pendents són molt més suaus (0,3 i 0,5%) fins a arribar al
4% del viaducte sobre la Riera de Rafamans. Aquí també li calen els murs que limiten el
terraplè. Les diferències entre una i altra alternativa caldrà valorar-les a l’anàlisi multicriteri. La
longitud de l’alternativa 2 és de 3500 m.
Com ja s’ha esmentat, l’alternativa 2 es separa clarament de la 1 al tram 2, aproximadament a
partir del PK 1+000. Gairebé com a l’alternativa 1, el camí de Can Vidal nord també pot passar
per sota de la carretera amb un calaix al PK 1+100, però a l’alternativa 2 no caldria que aquest
calaix fos mixte. També cal una reposició del camí, però només per a reposar-lo per sobre del
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túnel artificial un cop aquest s’hagi executat. A la sortida del túnel (PK 1+279) fins al PK 1+700,
l’alternativa 2 segueix pel costat obac, és a dir pel costat de la Palma de Cervelló amb un tram
en lleugera trinxera ja amb inclinacions molt més moderades. El túnel artificial de l’alternativa
2 tindrà menys recobriment que el de l’alternativa 1. L’avantatge d’aquest fals túnel seguit de
la trinxera serà que reduirà l’impacte visual des de La Palma i reduirà l’impacte sonor sobre el
nucli urbà. Entre el PK 1+480 i el PK 1+540, l’alternativa 2 va a mig vessant i del PK 1+560 al PK
1+620 va en un terraplè que s’estén força (fins a un màxim de 27 m en planta) cap al torrent
de Can Comarruga, sense arribar a la seva llera. El tram del PK 1+820 al PK 1+910 és ben
diferent a l’alternativa 1 en aquesta zona, ja que no va en viaducte sinó en terraplè. Això
obliga a permeabilitzar aquest terraplè amb un calaix, que també s’aprofitarà per a fer-hi
passar el camí que comuniqui ambdós costats de la carretera un cop reposats els camins
tallats.
A partir del PK 2+000, la traça de l’alternativa 2 torna a ser molt similar en planta a la de
l’alternativa 1 per què ja s’ha entrat al tram 3.
Per a tot això es proposen les següents obres de fàbrica:
Taula A05-2: Resum d’obres de fàbrica necessàries per a l’alternativa 2 de la variant de la BV-2421:

PK

Obra de pas i tipologia

0+019
0+490
0+490

Calaix (o pòrtic?) del torrent de Can Mascaró
Calaix mixte: camí desviat i petitíssim torrent sense toponímia
Desviament d'un camí per que passi x calaix del PK 0+490
Segons la planimetria, la traça passa per sobre d'un camí. En realitat,
el camí ja no existeix i no és necessari
Pas inferior del camí de Can Vidal sud: calaix mixte de 4x5
Tub que passa l'aigua del costat dret a l'esquerre de la carretera cap al
Torrent de Can Mascaró. I cunetes corresponents.
Pas inferior del camí de Can Vidal nord: calaix mixte de 4x5 m (5 m
d'alt)
Reposició del camí de Can Vidal a Can Llopard per sobre del túnel
artificial
Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap
al calaix del PK 1+860
Un camí queda tallat, però l'itinerari queda substituït pel pas inferior
del PK 1+860
Un camí queda tallat, però l'itinerari queda substituït per la reposició
Reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera portant al costat
dret el tram que quedava a l'esquerra de la ctra.
Desviament del camí de Can Llopard
Calaix mixte: camí de Can Llopard i cabal de la conca natural
interceptada pel terraplè
Un camí queda tallat, però l'itinerari queda substituït per la reposició
del camí de la dreta
Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap
al calaix del PK 1+860
Tub que passa l'aigua cap al costat dret de la carretera. I cunetes
corresponents.

0+500
0+688
0+860
1+090
1+090
1+630
1+780
1+812
1+820
1+860
1+860
1+947
2+060
2+147

Longitud
(m)
30
25,7
112

30,6
26
30
68
240

169
54
38

200
30,5
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2+234
2+380
2+423
2+586
2+586
2+637
2+740
2+767
2+800
2+840
2+850
3+000
3+004
3+204
3+316
3+354
3+355
3+438
3+464
3+465

Tub que passa l'aigua cap al costat dret de la carretera. I cunetes
corresponents.
Sembla que passem sota alguna línia d'alta tensió però no n'hi ha cap
Tub que passa l'aigua cap al costat dret de la carretera.
Carrer Camarassa: pas a nivell? NO
Carrer Camarassa: desviament fins al pas inferior del carrer Gran
Tub o calaix (afluent del torrent de Can Via)
Calaix o tub (torrent de Can Via)
Pas inferior del carrer Gran: calaix.
a Can Via
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Desviament del carrer Gran (del PK 2+870 al 2+782)
Mur al costat dret
Tub de diàmetre 2 m, travessa mur
Mur al costat dret
Baixant
Baixant
Viaducte sobre la riera de Rafamans
2 Baixants, 2 pous, 2 cunetes
2 Baixants, 2 pous, 2 cunetes
Camí paral·lel a la carretera queda tallat pel terraplè previ al viaducte.
Com reposar-lo? Calaix?

88
60
20
50

19
20
226
29
35
23

80

33

4.3. Alternativa 3
L’alternativa 3 es diferencia de les altres dues alternatives per què és un traçat que intenta
mantenir unes característiques tècniques de C-80, és a dir, segons la norma de traçat, de
carretera del grup 2 amb velocitat de projecte de 80 km/h. Les seves característiques
tècniques són doncs millors que les de les alternatives 1 i 2, tot i la irregularitat del terreny. Es
fa servir un radi mínim de 265 m (el que estrictament diu la norma que és el radi mínim per
una corba d’una carretera amb velocitat de disseny de 80 km/h). Això acaba portant la
carretera a travessar el tram 2 mitjançant un túnel de 310 metres entre el PK 1+200 i el PK
1+510.
Una diferència notable d’aquesta alternativa respecte les altres és que li calen quatre murs
enlloc de dos, tots ells al tram 3. Per a limitar els terraplens a les zones on aquests s’estenen
massa, es preveuen murs entre els PK 1+690 i 1+760 i entre el 2+185 i el 2+250. El primer
potser es podria estalviar, però això implicaria deixar de reduir el terraplè, que arribaria a una
extensió en planta de 32 m enlloc dels 12 m que s’assoleixen amb el mur proposat. Aquest mur
arriba a una alçada màxima de 6,5 m i té una extensió de uns 344 m2, el més extens dels que es
proposen. Pel que fa al segon mur, és necessari per a evitar un terraplè de gairebé 50 m en
planta, que s’estendria cap a la Plana de Rafamans. Com ja s’ha dit, al tram 3 l’alternativa 3
s’assembla força a les alternatives 1 i 2 i, per això, també li calen els dos murs d’aquestes
alternatives, en aquest cas són entre el PK 2+860 i el 2+920, i entre el PK 3+020 i el 3+110.

16
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 5. Estudi d’alternatives

Al tram 1, l’alternativa 3 s’assembla molt a les alternatives 1 i 2, sobretot fins al PK 0+600.
Abans, igual que les dues altres alternatives, necessita un calaix per superar el torrent de Can
Mascaró al PK 0+019, traslladar una torre d’alta tensió, un tub sota el terraplè al PK 0+486 pel
drenatge d’una petita conca natural interceptada i el pas d’un petit camí. Després de passar
per sobre del camí de Can Vidal sud, la traça es separa una mica de la de les altres dues
alternatives a causa del radi mínim de 265 m, que impedeix a aquesta alternativa adaptar-se
tant al terreny com ho fan les altres, el que implica augmentar una mica el terraplè. En aquest
tram s’arriba a una inclinació excepcional del 7% en el perfil longitudinal durant 180 m, per
reduir el túnel amb el que, inevitablement, s’haurà de travessar l’elevació del terreny del tram
2.
Quan la traça passa per sobre de les diferents branques del camí de Can Vidal nord, es tria
mantenir la continuïtat d’una d’elles, la del PK 1+080, per què és la que passa per una zona on
el terraplè és més alt.
Ja al tram 2, on les altres dues alternatives es separen per passar una per la banda soleia i
l’altra per l’obaga, l’alternativa 3 passa amb un túnel de 310 m que comença al PK 1+200 amb
una inclinació de la rasant del 2,75 %, que és inferior a la màxima del 3% que indica la norma
de traçat 3.1-IC. Segons la norma del Ministerio de Fomento del Real Decreto 635/2006, de 26
de mayo, aquest túnel es troba en el cas 2.21.2.3.1, de Túnels bidireccionals, amb longitud
igual o menor que 500 m i més gran que 200 m, amb IMD per carril superior a 2000
vehicles/dia, amb les exigències tècniques que això implica: com el túnel no és urbà, no caldrà
sistema de ventilació, però sí que caldrà il·luminació normal, il·luminació de seguretat,
d’emergència, sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI), extintors i senyalització de sortides
i equipaments d’emergència, i senyalització.
Sortint del túnel, el radi mínim de 265 m li torna a impedir adaptar-se tan bé al terreny com les
altres dues alternatives, però a l’alçada de Can Via, al PK 2+680, les tres traces ja seran gairebé
idèntiques.
A l’entorn del PK 1+600, es fa passar el torrent de Can Comarruga en un tub o calaix i es desvia
el camí de Can llopard uns 60 m per a fer-lo passar sota la via al PK 1+720 en un calaix mixte
que també recollirà aigües de la conca natural interceptada.
Entre els PK 1+690 i 1+754, es preveu el primer mur ja esmentat més amunt, que permet
deixar espai per a la reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera portant al costat dret
el tram que quedava a l'esquerra de la plataforma.
Entre el PK 1+850 i el PK 1+940, la carretera va en una trinxera on el desmunt del costat
muntanya (el costat esquerre) és força important, arribant a alçades d’uns 16 m durant un
tram de més de 60 m. L’impacte visual d’aquest tram hauria de ser estudiat si aquesta fos
l’alternativa escollida. Al anar en trinxera, és molt possible que ni es vegi des del nucli de La
Palma ni hi provoqui un impacte sonor.
Al PK 2+185, el segon mur esmentat permet que el terraplè no s’estengui fins a la plana de
Rafamans mentre, al costat esquerre, es proposa desviar el camí conegut com a carrer
Camarassa per portar-lo gairebé sense pendent fins a un camí ja existent que, tot i no portar-
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l’hi directament, finalment acaba fent-lo passar sota la via pel mateix punt on creuarà el
desviament del camí conegut com a carrer Gran, al PK 2+611. Així, a la proposta per a
l’alternativa 3, per a evitar que calgui desviar el camí conegut com a carrer Camarassa bastant
més que a les alternatives 1 i 2, es porta fins a un altre camí ja existent, sobretot per què en
aquest cas, fer baixar directament el camí fins al punt de pas implicaria imposar-li un fort
pendent, el màxim del terreny en aquesta zona ja que aniria en perpendicular a les corbes de
nivell. Tot i aquesta volta suplementària que s’imposarà a qui circuli per aquest camí, no es
planteja un creuament a nivell amb la carretera per què justament aquesta alternativa és la
que permet una velocitat més alta dels vehicles i una cruïlla a nivell en corba seria perillosa.
Sí que s’aconsegueix disminuir la longitud de la carretera, ja que la longitud de l’alternativa 3
és de 3347 m.
Caldrà valorar si val la pena poder anar a 80 per un tram tan curt de carretera, sobretot si això
implica una diferència important en els costos.
Per a tot això es proposen les següents obres de fàbrica:
Taula A05-3: Resum d’obres de fàbrica necessàries per a l’alternativa 3 de la variant de la BV-2421:

PK

Obra de pas i tipologia

0+019

Calaix (o pòrtic?) del torrent de Can Mascaró

0+233

Trasllat de torre d'alta tensió

0+486

Calaix mixte: Camí desviat i petitíssim torrent sense toponímia
Segons la planimetria, la traça passa per sobre d'un camí. Ja no existeix i no és necessari

0+486

Desviament d'un camí per que passi x calaix del PK 0+486

0+668

Pas inferior del camí de Can Vidal sud: calaix

0+843

Tub que passa l'aigua del costat dret a l'esquerre de la carretera cap al Torrent de Can Mascaró

1+080

Pas inferior del camí de Can Vidal nord

1+200

Túnel de Can Vidal a Can Llopard
Ventilació artificial del túnel

1+616

Calaix mixte (torrent de Can Comarruga)
Calaix (torrent de Can Comarruga)
Tub (torrent de Can Comarruga)

1+630

Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap al calaix del PK 1+720

1+640

Un camí queda tallat, però l'itinerari queda substituït per la reposició del camí de la dreta

1+680

Reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera portant-lo al costat dret .

1+690

Mur al costat dret (podria estalviar-se, però limita el terraplè)

1+720

Calaix mixte

1+720

Desviament camí de Can Llopard

1+720

Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap al calaix del PK 1+720

1+920

Cunetes de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap al calaix del PK 1+985

1+985

Pou on la cuneta de cap de talús aboca les aigües del talús i tub que creua la plataforma

2+020

Cunetes de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap al calaix del PK 2+070

2+070

Pou on la cuneta de cap de talús aboca les aigües del talús i tub que creua la plataforma

2+140

Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap al calaix del PK 2+220

2+185

Mur al costat dret (limita el terraplè que aniria cap a la Plana de Rafamans)

2+220

Pou on la cuneta de cap de talús aboca les aigües del talús i tub de diàmetre 2 m, travessa mur
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2+221

Cuneta de cap de desmunt a l'esquerra que recull l'aigua i la porta cap a l'afluent del torrent de Can Via

2+270

Desviament del carrer Camarassa fins a un carrer existent que porta fins al pas inferior del PK 2+611

2+460

Afluent del torrent de Can Via: Pou i tub que creua la plataforma

2+584

Tub o Calaix (torrent de Can Via)
Camí de Can Benet: Calaix de pas on conflueixen els desviaments dels camins
dits carrer Camarassa i carrer Gran

2+611
2+686

Desviament del carrer Gran (del PK 2+686 al 2+611)

2+860

Mur al costat dret

2+883

Tub de diàmetre 2 m, travessa mur

3+020

Mur al costat dret

3+162

Baixant

3+200

Baixant

3+200

Viaducte sobre la riera de Rafamans

3+284

2 Baixants, 2 pous, 2 cunetes

3+311

2 Baixants, 2 pous, 2 cunetes

3+465

Camí paral·lel a la carretera queda tallat pel terraplè previ al viaducte. Com reposar-lo? Calaix?

El fet de sortir d’enllaços en forma de rotonda de radi petit implica disminuir força la velocitat
al entrar-hi, així que caldria valorar si val la pena augmentar el radi mínim pel temps de
recorregut. El que és segur és que la carretera seria més segura, però el tram que continua fins
a Corbera no és d’aquestes característiques.
Radis de les corbes de l’actual BV-2421:
Les tres corbes aigües avall del punt de connexió de la nova variant tenen radis de 34, 48 i 79
m. Aigües amunt, és a dir per la carretera per la que hauran de continuar els vehicles que vagin
de Barcelona a Corbera per la BV-2421, trobaran uns radis de 92, 170, 92, 106, 50, 73 i 45 m.
Caldria valorar si té sentit fer la nova variant amb radis de 265 m si després els vehicles hauran
de passar per corbes de radi 50 i 45 m, és a dir de velocitat específica de 40 km/h.

5. ANÀLISI COST - BENEFICI

5.1. Introducció
Per a fer l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives cal primer clarificar els diferents
tipus de costos i de beneficis a tenir en compte. Per a fer-ho es distingiran entre quantificables
i no quantificables; entre els quantificables, es distingiran entre monetaris i no monetaris.
Esquemàticament:
Monetaris
Quantificables
Beneficis / Costos

No monetaris
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No quantificables
Els costos i beneficis monetaris permetran establir la rendibilitat de les diferents alternatives.
Els costos i beneficis no monetaris i els no quantificables (normalment associats a paràmetres
de caràcter ambiental, estètic i paisatgístic) seran analitzats amb tècniques multicriteri que
complementaran les tècniques que avaluen la rendibilitat econòmica.

5.2. Costos i beneficis monetaris
Els costos i beneficis monetaris que es consideraran en els càlculs de rendibilitat econòmica
són els següents:
a) Costos monetaris primaris o directes: són els que es poden imputar directament a la
realització de l’obra. D’aquesta manera, corresponen al pressupost d’execució de
l’obra més els costos de manteniment.
b) Costos monetaris secundaris o indirectes: són els costos que no es poden imputar
directament a la realització de l’obra, però sí a la modificació econòmica que aquesta
comporta al seu entorn geogràfic. Són de difícil quantificació, per la qual cosa es
consideraran nuls en aquest projecte.
c) Beneficis monetaris primaris o directes: estan constituïts per la reducció dels costos
en transporti que, per tant, són imputables directament a la construcció de la
carretera. Per aquest estudi es consideren els següents beneficis:
- Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització del vehicle,
pneumàtics, lubricant, manteniment, combustible...)
- Reducció del temps de viatge
- Augment de la seguretat i el confort en la circulació
Tots ells s’obtenen per comparació amb la situació actual de la carretera.
d) Beneficis monetaris secundaris o indirectes: dins d’aquest paquet de beneficis
monetaris secundaris o indirectes convindria considerar els següents:
- Plusvàlues generades per la construcció de la carretera.
- Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal.
- Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà i, per tant, augment del
moviment econòmic de la zona.
La seva difícil quantificació, encara que possible, desaconsella que siguin considerats
dins de l’anàlisi de rendibilitat i aconsella que es tinguin en compte dins de l’anàlisi
multicriteri, donada la seva importància.
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6. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA

En aquest apartat s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives en funció
de les característiques que tinguin, per arribar finalment a decidir quina d’elles presenta la
rendibilitat econòmica més alta.
En aquesta anàlisi de rendibilitat només s’inclouran els costos i beneficis primaris, que hauran
estat estimats a partir de les diferents alternatives proposades.
Es considerarà que l’any de posada en servei de la carretera serà el 2014, per la qual cosa tots
els valors i costos estaran actualitzats a aquest any.
L’objectiu de l’avaluació econòmica és obtenir una relació entre els costos produïts per la
realització i conservació de l’obra (que afecten a la societat a través de l’administració pública
que fa la inversió) i els beneficis derivats de l’obra durant la seva vida útil (aquests beneficis
s’obtenen com a disminució dels costos generals del transport que afecten als usuaris).

6.1. Costos de la inversió (costos monetaris primaris)
Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la carretera de 30 anys, tal i
com recomana la publicació “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio
de estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre del 1990). Els costos d’inversió seran
doncs els recursos consumits durant aquests 30 anys, tant els deguts a la inversió inicial com
els corresponents a les despeses per manteniment i rehabilitació de la via.
6.1.1 Costos d’inversió inicial
Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracte (PEC)
descomptant el 21% d’IVA per ser aquesta quantitat una transferència i no una mobilitat de
recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos d’inversió inicial responen
a la següent expressió:
Cost Obra = PEC (sense IVA) + Expropiacions
on:

PEC = PEM + Despeses generals (13% PEM) + Benefici industrial (6% PEM)
PEM = Pressupost d’Execució Material

Així, sense IVA:
Cost Obra = PEM + Despeses generals (13% PEM) + Benefici industrial (6% PEM) +
Expropiacions
Lògicament, la inversió inicial és la que suposa un cost més alt, i és clarament quantificable.
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Com aquest estudi econòmic es fa a priori per a decidir sobre les alternatives, és necessari fer
una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució material de les obres en
cada una de les alternatives considerades.
Per a simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjans unitaris aproximats de les
principals partides que integren el PEM, sense considerar costos estimats de treballs previs ni
les partides alçades que sí s’hauran de tenir en compte en el pressupost final de l’alternativa
seleccionada, donada la seva influència en el pressupost final.
Els costos unitaris de la taula A05-4 s’han de considerar aproximats però representatius per a
les tres alternatives, ja que a priori no hi ha diferències entre elles pel que fa a la geologia
travessada. Per això el cost unitari de desmunt es pot considerar el mateix per a les tres
alternatives, el que també és cert per al cost unitari de terraplè. El que farà variar el cost de
cada alternativa seran les diferències entre els volums de desmunt i terraplè, els costos de les
obres de fàbrica com els viaductes, els murs i els túnels. L’alternativa 1 té un viaducte de 102
m que les altres dues no tenen i un petit túnel artificial de 60 m. L’alternativa 3 té un túnel de
310 m de longitud i quatre murs de contenció, és a dir dos més que les dues primeres
alternatives, que en tenen dos (els dos túnels que són comuns a totes les alternatives, en un
tram en el que coincideixen). També s’han mesurat les longituds de vora de carretera en
desmunt i en terraplè per a valorar el drenatge longitudinal, s’ha mesurat la longitud del
drenatge transversal i dels passos inferiors de camins (mixtos o no), etc.
Pel que fa a la secció estructural de la variant, també es considerarà el mateix cost per metre
lineal per a les diferents alternatives. Això donarà un donarà un valor aproximat del cost
d’aquest concepte. Però, com l’alternativa 3 és la més curta, els volums necessaris seran
menors que a les altres alternatives, i el mateix es pot dir pel que fa als regs d’adherència i
d’imprimació. S’utilitza aquest mètode per què s’està en una fase d’elecció de l’alternativa. Un
cop l’alternativa sigui escollida, ja es valoraran amb més precisió, ja que es tenen els
amidaments de cada capa del ferm.
En el nostre cas, els valors que utilitzem en aquest estudi són els indicats a la taula A05-4.
S’han fixat segons el vist a altres projectes i estudis informatius recents de característiques
similars, i també amb el banc de peus de GISA i amb les bases de dades de l’Institut de
tecnologia de la construcció, l’ITEC (http://www.itec.es/nouBedec.e/bedec.aspx).
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Taula A05-4: Banc de preus de les partides considerades per l’estudi d’alternatives per a la variant de la BV-2421:

Concepte

Cost mig unitari

Unitats

Esbrossada
Moviment de terres

0,6

€/m2

Desmunt

4,3

€/m3

Terraplè amb terreny de l'excavació

1,4

€/m3

Terraplè amb terreny de préstec

5,56

€/m3

Abocador (camió 24 t, recorregut d'uns 20 km)
Terra vegetal (excavació i transport)
Drenatge Longitudinal
En desmunt
En terraplè
Drenatge transversal
Drenatge transversal, cost unitari
Drenatge transversal amb tub de d=2m de formigó armat,

5,49
2,59

€/m3
€/m3

52
22

€/ml
€/ml

120

€/ml

incloent excavacions, rebliments, solera, pous de connexió i
embocadures

1007

€/m

Pas inferior amb calaix de formigó 4x5m in situ

3400

€/m

Ferms

35

€/m2

350
30
160000
30

€/ml
€/ml
€
€/ml

200000

€

235
375
490
620
10000
18000
12000
600000

€/m2
€/m2
€/m2
€/m2
€/ml
€/ml
€/ml
€

Reposició de camins
Senyalització i barreres
Reducció d'impacte ambiental
Serveis afectats
Electricitat
Alta tensió (desplaçar una torre)
Seguretat vial
Murs
Mur de formigó armat de fins a 4 m d'alçada
Mur de formigó armat de entre 4 i 8 m d'alçada
Mur de formigó armat de entre 8 i 12 m d'alçada
Mur de formigó armat de entre 12 i 16 m d'alçada
Viaductes
Túnels
Túnels artificials
Connexions a carretera existent

Font: Elaboració pròpia a partir d’altres projectes i del banc de preus de l’ITEC

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquesta anàlisi, els amidaments que es presentaran a
continuació fan referència al tronc i a la reposició de camins de les alternatives plantejades.
Per tant, es tracta d’uns amidaments aproximats i bàsics que ens permetran tenir una primera
idea del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), valor única i exclusivament emprat per a
aquesta anàlisi d’alternatives.
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Els volums de desmunt i terraplè es calculen en un principi sense tenir en compte els passos
inferiors, que es definiran amb precisió un cop s’hagi triat definitivament una alternativa. Això
introdueix un error en la xifra, però no afectarà a l’hora de comparar les alternatives.
En un principi, les tres alternatives interceptaven, en el primer tram del seu traçat, una línia
d’alta tensió de 220 KV, aproximadament al PK 0+234. En els tres casos calia desplaçar una sola
torre, el que tenia el mateix cost per a les tres alternatives. Per estalviar aquesta despesa i
simplificar l’obra, s’han modificat els traçats de les alternatives 1 i 2 en aquella zona. En canvi,
en el cas de l’alternativa 3, això no ha estat possible per la rigidesa que imposava el radi mínim
de 265 m que exigeix la seva velocitat de projecte de 80 km/h.
A les tres alternatives, el pendent natural del terreny obliga a col·locar alguns petits murs per
evitar que el terraplè del talús de 3/2 ocupi massa extensió de terreny. Això acostuma a passar
a les zones on el talús de 3/2 de l’hipotètic terraplè és molt similar a aquest pendent natural.
Amb una petita obra de fàbrica com són els murs s’aconsegueix una gran millora. Les
alternatives 1 i 2 tenen dos murs a la mateixa zona, que també té l’alternativa 3. Però aquesta
alternativa té abans un parell de murs que no tenen les altres dues, el que encarirà aquesta
darrera alternativa. Per a valorar i comparar les alternatives en l’aspecte dels murs, s’han
calculat les superfícies dels murs proposats, per a després multiplicar-les pel cost unitari per
metre quadrat de mur. Aquest càlcul s’ha fet a partir de les seccions transversals cada 20 m
que ha proporcionat el programa WinH, de les quals s’han deduït les alçades de mur al PK
corresponent. Amb els PK i les alçades, s’ha aproximat la superfície de cada mur aproximant-la
com a suma de trapezis, el que es pot veure a la següent taula:
2

Taula A05-5: Càlcul de les superfícies (m ) dels murs a les tres alternatives proposades (longituds en m)

Alt1
Alt2
Alt3

PK
inici
3010
3210
3000
3204
1690
2185
2860
3020

Alç
mur
0
0
0
0
6,5
1,15
0,3
0,55

PK
3020
3220
3020
3220
1720
2200
2880
3040

Alç
mur
1,32
0,65
3,1
1,6
6,5
2,5
2,8
1,45

PK
3040
3240
3040
3240
1740
2220
2900
3060

Alç
mur
3,4
2
4
3,34
4
4,3
3,6
2,6

PK
3060
3260
3060

Alç
mur
4,1
3,5
3,1

2240

1,84

3080

4

PK
3080
3280

Alç
mur
2,45
4,34

3100

4,9

PK
3088
3300
3070
3255
1760
2250
2920
3114

Alç

L

Sup

mur

(m)

(m )

0
5,8
0
0
0,4
0,6
0,7
0

78
90
70
51
70
65
60
94

204
264
189
119
344
169
138
250

Font: Elaboració pròpia

Cal tenir en compte que, tal i com s’indica a la taula Taula A05-4, el cost dels murs varia segons
la seva alçada, segons apareix al banc de preus de l’ITEC.
L’amidament aproximat del drenatge longitudinal que caldrà es farà a partir de la longitud de
carretera que va en desmunt i la longitud que va en terraplè. Això s’ha mesurat per a cada
alternativa considerada i s’ha mesurat per a cada costat de la via, sumant finalment les
longituds en terraplè del costat esquerre i del costat dret i les longituds en desmunt del costat
esquerre i del costat dret. Aquestes longituds es multipliquen pels valors unitaris del drenatge
longitudinal en terraplè i en desmunt, ja que el drenatge longitudinal en desmunt és més car
que en terraplè (on hi hagi un desmunt, sempre hi col·locarem una cuneta de formigó per a
recollir l’aigua que baixi pel desmunt i la part que hi arribi de l’aigua caiguda sobre la
plataforma; on hi hagi terraplè, no sempre caldrà posar cuneta de peu de terraplè). Sabent que
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aquesta aproximació amb un cost unitari és poc precisa, quan es triï una alternativa per sobre
de les altres dues, ja es podrà definir i valorar econòmicament amb més precisió el drenatge
longitudinal.
L’amidament del drenatge transversal es fa preveient els passos previstos per als diferents
cursos d’aigua interceptats, distingint entre els que necessiten d’un calaix i els que en tenen
prou amb un tub (de diàmetre mínim de 2 m segons indica l’Agència Catalana de l’Aigua).
Molts d’aquests calaixos seran mixtes per què es fa coincidir un pas d’un camí (ja existent allà
o desviat) amb el pas d’un curs d’aigua, però algun d’ells serà només un calaix de pas per
donar continuïtat a un camí, com el que serveix pel pas inferior de l’anomenat carrer Gran a
les tres alternatives.
També s’ha valorat la reposició dels camins que han quedat tallats per la nova carretera. Això
s’ha fet desviant-los fins a portar-los a creuar per un altre punt la traça de la carretera. En
algun cas no s’ha fet per què es considerava que aquell pas quedava substituït per algun altre
suficientment proper, però sempre s’ha intentat mantenir una xarxa de camins i carrers molt
similar a la pre-existent. Per a valorar aquestes feines s’han mesurat les longituds dels camins
reposats, que ho seran esbrossant i aplanant els terrenys triats, mai creant noves plataformes.
Taula A05-6: Reposició de camins per a les tres alternatives proposades (longituds en m)

ALTERNATIVA 1
Reposició
Desviament d'un camí per que passi x calaix del PK 0+490
Desviament del camí de Can Vidal nord al costat dret
Reposició del camí de Can Vidal nord al costat esquerre (dos ramals, 41 i 55 m)
Desviament del camí de Can Llopard
Desviament d'un camí: creuava al PK 1+800 i el portem al 2+000, sinó després
torna a creuar la via
Carrer Camarassa: desviament fins al pas inferior del carrer Gran
Desviament del carrer Gran (del PK 2+870 al 2+782)

PK

Longitud
reposada

0+490
1+100
1+233
1+784

114
167
96
110

1+799
2+595
2+870

TOTAL

172
226
88
973

0+490
1+090

112
68

1+820
1+860
2+586
2+850

TOTAL

169
54
226
88
717

0+486

104

1+680
1+720

167
61

2+270
2+686

223
90
645

ALTERNATIVA 2
Desviament d'un camí per que passi x calaix del PK 0+490
Reposició del camí de Can Vidal a Can Llopard per sobre del túnel artificial
Reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera portant al costat dret el
tram que quedava a l'esquerra de la ctra.
Desviament del camí de Can Llopard
Carrer Camarassa: desviament fins al pas inferior del carrer Gran
Desviament del carrer Gran (del PK 2+870 al 2+782)

ALTERNATIVA 3
Desviament d'un camí per que passi x calaix del PK 0+486
Reposició del camí que feia l'itinerari de la carretera portant al costat dret el
tram que quedava a l'esquerra de la ctra.
Desviament camí de Can Llopard
Desviament del carrer Camarassa fins a un carrer existent que porta fins al pas
inferior del PK 2+611
Desviament del carrer Gran (del PK 2+686 al 2+611)

TOTAL
A les tres alternatives hi ha un volum de material sobrant provenint de l’excés de desmunt que
haurà de ser transportat a un abocador controlat, i això tindrà un cost econòmic que cal
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valorar també. L’Agència de residus de Catalunya indica a la seva web que, per la nostra
ubicació, el dipòsit més indicat de runa és la Pedrera Sílvia de El Papiol, a uns 11 km en mitjana
de la zona de les obres. El preu de la “Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15
km” l’obtenim del banc de preus de L’ITEC.
A la taula A05-7 següent es representen de forma aproximada els amidaments dels diferents
conceptes citats anteriorment:
Taula A05-7: Amidaments per a les tres alternatives proposades

Concepte
ALT 1
ALT 2
ALT 3
Unitats
Esbrossada
76088,5
76471,7
81190,7
m2
Moviment de terres
Desmunt
150758,6
131371,5
412716,7
m3
Terraplè
125751,1
120850,2
115664,5
m3
Abocador
25007,5
10521,3
297052,2
m3
Terraplè de préstec
0
0
0
m3
Terra vegetal (excavació i transport) 22827
22942
24357
m3
Drenatge Longitudinal
En desmunt
2944
2921
2681
ml
En terraplè
3657
3913
3265
ml
Drenatge transversal
Amb tub de d=2m de formigó armat 212
147
176
ml
Pas inferior amb calaix de formigó
193
177
237
ml
Ferms
3516
3500
3347
ml
Reposició de camins
973
717
645
m
Senyalització i barreres
1
1
1
Unitat
Reducció d'impacte ambiental
3516
3500
3347
Serveis afectats
Electricitat: Alta tensió
0
0
1
Nº torres
Seguretat vial
1
1
1
Unitat
Murs
468
307
901
m2
Viaductes
182
80
80
m
Túnels artificials
60
134
0
m
Túnels
0
0
310
m
Connexions a carretera existent
2
2
2
Unitats
Com ja s’ha comentat, per a simplificar l’elecció de l’alternativa, enlloc d’utilitzar els
amidaments de cada capa del ferm, s’utilitzarà un cost unitari que serà igual per a cada
alternativa, tot i que es tenen els amidaments per a cada capa de cada una d’elles (es pot
veure en detall a l’annex 9, de Ferms i paviments). Però la valoració capa per capa ja es farà en
detall per a l’alternativa triada.
A la taula A05-8 es mostra la valoració econòmica feta per a les tres alternatives, de manera
que resulta un cost quantificable monetari primari o pressupost per execució material (PEM).
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Taula A05-8: Valoració econòmica per a les tres alternatives proposades (en Euros)

Concepte
Esbrossada
Moviment de terres
Desmunt
Terraplè
Abocador
Terraplè de préstec
Terra vegetal (excavació i transport)
Drenatge Longitudinal
En desmunt
En terraplè
Drenatge transversal
Amb tub de d=2m de formigó armat
Passos transversals
Pas inferior amb calaix de formigó
Ferms
Reposició de camins
Senyalització i barreres
Reducció d'impacte ambiental
Serveis afectats
Electricitat: Alta tensió
Seguretat vial
Murs
Viaductes
Túnels artificials
Túnels
Rotondes / Enllaços
TOTAL (PEM)

ALT 1
45653

ALT 2
45883

ALT 3
48714

648262
176052
141542
0
59121

564897
169190
59551
0
59418

1774682
161930
1681315
0
63086

153062
80454

151905
86086

139412
71830

213484

147526

177232

656880
1230600
29190
160000
105480

602820
1225000
21510
160000
105000

805800
1171450
19350
160000
100410

0

0

200000

104492
1820000
720000
0
1200000
7 540 020

72204
800000
1608000
0
1200000
7 077 201

253628
800000
0
5580000
1200000
14 358 341

Per obtenir els costs de les obres ens cal valorar les expropiacions a les tres alternatives. A la
taula A05-10 es resumeixen els PEMs, PECs, les valoracions de les expropiacions en cada cas
(detallades a la taula A05-9) i l’estimació del cost global de l’obra per a cadascuna de les
alternatives plantejades.
Recordem que
PEM = Pressupost d’Execució Material
PEC = Pressupost d’Execució per contracte
=PEM + Despeses generals (13% PEM) + Benefici industrial (6% PEM)
Cost Obra = PEC (sense IVA) + Expropiacions
Per calcular una primera aproximació al valor de les expropiacions, primer es calcula la
superfície a expropiar i després es valora segons si el sòl és d’ús agrícola o forestal. Tal i com
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s’explica a l’annex 15, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com a zona a
expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 3 m d’amplada a les carreteres
convencionals, mesurant aquesta distància des de l’aresta exterior de l’esplanació. Per a les
tres alternatives plantejades s’ha dibuixat aquesta franja de terrenys ocupats, s’han analitzat
els terrenys a expropiar (tots en sòl no urbanitzable, la majoria forestals però alguns amb usos
agrícoles) i s’han valorat segons el seu ús. També cal considerar com a terreny a expropiar el
necessari per a la reposició de camins. S’ha considerat una amplada estàndard de 2,5 m pels
camins. Aquestes càlculs porten als següents resultats per a les superfícies a expropiar i un
cost, suposant un preu d’expropiació de 1,8 €/m2:
2

Taula A05-9: Superfície (m ) i cost (€) de les expropiacions

Concepte
Plataforma més zona de domini públic
Reposició de camins (amplada 5 m)
Superfície total a expropiar (m2)
Preu estimat de les expropiacions (€) (1,8 €/m2)

ALT 1
99596,558
4865
104461,3
188030

ALT 2
101089,565
3585
104674,8
188415

ALT 3
90018,972
3225
81477,2
146659

A la següent imatge es poden apreciar les superfícies d’expropiació que plantejarien les tres
alternatives, que s’han calculat amb l’opció que dóna el programa Microstation, després
d’haver-les generat com a un “shape” tancat a partir dels trams de carretera a 3 metres dels
límits de la plataforma. En taronja, l’alternativa 1, en rosa l’alternativa 2 i en verd la 3:
Imatge A05-9: Superfícies d’expropiació de les tres alternatives plantejades per a la variant de la BV-2421:

En aquesta anàlisi d’alternatives, es considera un preu mig dels terrenys a expropiar de 1,8
€/m2 . A l’annex 15 es farà la valoració amb més detall de l’alternativa escollida destriant el sòl
agrícola del sòl forestal, que tenen preus diferents.
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Finalment, a la taula A05-10 es resumeixen els PEMs, PECs, les valoracions de les expropiacions
i l’estimació del cost global de l’obra per a cadascuna de les alternatives plantejades.
Taula A05-10: Valoració (€)del PEM, PEC i estimació cost de l’obra per a les tres alternatives proposades

Concepte
PEM
Despeses generals (13% PEM)
Benefici industrial (6% PEM)
PEC (IVA exclòs)
Expropiacions
Estimació cost obra (PEC + expropiacions)

ALT 1 (€)
7 540 020
980203
452401
8972624
188030
9 160 655

ALT 2 (€)
7 077 201
920036
424632
8421870
188415
8 610 284

ALT 3 (€)
14 358 341
1866584
861500
17086426
146659
17 233 085

Segons els costos estimats a la taula anterior, l’alternativa 3 és clarament més cara que les
altres dues, essent penalitzada sobretot pel cost del túnel de 340 m (el túnel de l’alternativa 1
és més curt), també pels moviments de terres més importants que a les altres i pels quatre
murs necessaris enlloc de dos. Tot això es deriva de la rigidesa més gran de les seves
característiques de traçat. Sembla doncs que l’alternativa guanyadora serà la 1 o la 2, si no és
que a l’anàlisi multicriteri es valoren molt negativament els efectes de construir una carretera
C-60 enlloc d’una C-80.
Com ja s’ha dit abans, l’estimació d’aquests costos manca una mica de realisme al no
considerar tots els costos i amidaments existents a una obra com aquesta, però sí que és molt
útil per a fer-se’n una idea aproximada i poder decidir ràpidament quina alternativa ens pot
interessar desenvolupar més en profunditat o, com és el cas, per a descartar-ne una només pel
criteri econòmic, que probablement serà decisiu, vista la diferència de cost entre l’alternativa 3
i les altres dues, carament més barates. Entre les alternatives 1 i 2 ja es veurà si els altres
criteris de decisió fan variar la tendència que, si només ens fixem en l’econòmic, de moment fa
favorita l’alternativa 2. Però la diferència és tan petita que probablement decidiran altres
factors durant l’anàlisi multicriteri.

6.1.2 Costos de conservació i rehabilitació
A més a més dels costos d’inversió inicial calculats a l’apartat 6.1.1, s’han de comptabilitzar les
despeses derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació que caldrà fer durant els 30
anys de vida útil de l’obra.
Segons la publicació “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de
estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre del 1990), existeixen dos mètodes per al
càlcul d’aquests costos. El primer mètode tracta de manera independent els costos de
conservació i els de rehabilitació, en canvi el segon mètode uneix els dos conceptes.
L’experiència demostra que és més recomanable utilitzar el primer mètode, per això aquest
serà el que s’utilitzarà en el present estudi.
Els dos mètodes coincideixen a tractar de manera diferent les carreteres de calçada única de
les de dues calçades separades.
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Per a carreteres d’una sola calçada, aquesta publicació proposa, en diners de l’any 1987:
Despeses de rehabilitació = 10.106 pts/km cada 8 anys = 60 000 €/km cada 8 anys
Despeses de conservació = 150 000 pts/km = 900 €/km el primer any, amb un creixement
lineal fins a duplicar-se el setè any
Aquests valors serien en diners de l’any 1987, cal doncs actualitzar-los a diners del 2013, any
teòric d’execució d’aquest projecte. Segons la pàgina web de l’Instituto Nacional de Estadística
(INE), la “Variación del Indice General Nacional según el sistema IPC base 2011 desde Enero de
1987 hasta Marzo de 2013” és del 151,9 %, el que ens donaria una taxa d’actualització de
2,519. Però això seria una mitjana a nivell espanyol. Si ho busquem per Comunitats autònomes
per a ser més precís:
Taula A05-11: Variación del Indice General por Comunidades Autónomas según el sistema IPC base 2011 desde
Enero de 1987 hasta Marzo de 2013

Indice

Porcentaje(%)

Indice

Porcentaje(%) Indice

Porcentaje(%)

Nacional

151,9

Andalucía

142

Aragón

150

Asturias

153,7

Balears, Illes

146,6

Canarias

130,3

Cantabria

139,8

Castilla y León

144,6

Castilla-La
Mancha

143,2

Cataluña

172,5

148,3

Extremadura

134,8

Galicia

152,5

Navarra

160,2

Comunitat
Valenciana
Madrid,
Comunidad de
País Vasco

148,6
155,5

Murcia,
Región de
Rioja, La

161,4
169,8

Font: Instituto Nacional de estadística (INE)
Així doncs, la variació de l’IPC base 2011 a Catalunya des de gener del 1987 a març 2013 és del
172,5 %, el que ens donaria una taxa d’actualització de 2,725.
Així doncs, en diners de l’any 2013 (març del 2013):
Despeses de rehabilitació = 163 500 €/km cada 8 anys.
Despeses de conservació = 2452 €/km el primer any, amb un creixement lineal fins a duplicarse el setè any.
Tal i com explica la normativa, si unim els conceptes de rehabilitació i de conservació en una
sola taula, per a obtenir els costos per km, cal aplicar la següent taula de costos de
rehabilitació i conservació (en aquest cas,en euros del 2013):
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Taula A05-12: Costos de Conservació i rehabilitació per quilòmetre en euros de l’any 2013

ANY
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Cost (€/km)
2452,5
2861,25
3270
3678,75
4087,5
4496,25
4905
5313,75
165952,5

A la taula A05-12 s’han resumit els costos de rehabilitació i conservació. Durant els primers set
anys, només hi haurà cost de conservació, que serà de 2452 €/km el primer any, amb un
creixement lineal fins a duplicar-se el setè any (és a dir, 4905 €/km), ja que els costos de
conservació creixen a mesura que la carretera es fa més vella. El vuitè any, es segueix
rehabilitant amb un cost (5313,75 €/km)que ha seguit la mateixa llei de creixement lineal. Un
cop acabat aquest vuitè any, cal fer una rehabilitació de cost 163 500 €/km, a la que caldrà
afegir la conservació durant el novè any, que costarà igual que la del primer any gràcies a
l’obra de rehabilitació. I el cicle continua els següents anys.
Com es disposa de costos unitaris per quilòmetre, s’obtindran els costos per a cada alternativa
multiplicant-los per les seves longituds en quilòmetres. La longitud de la situació actual s’ha
mesurat com el recorregut necessari per a viatjar des de l’origen fins al final de la nova
carretera a través de l’actual carretera BV-2421 (3181 m fins la primera proposta d’enllaç, 461
metres més fins a l’enllaç que es proposa per les altres alternatives.
Taula A05-13: Longitud de les tres alternatives proposades (en km)

Longitud

Situació Actual
3,642

ALT 1
3,514

ALT 2
3,500

ALT 3
3,347

Aplicant la taula A05-12 de costos unitaris (per quilòmetre) a la situació actual i a les tres
alternatives analitzades, obtenim els costos de conservació i rehabilitació finals pels 30 anys
futurs de l’anàlisi. Comparem aquests costos amb els de l'alternativa zero. Per al càlcul de
costos de la carretera actual situem el primer any en el corresponent al moment temporal de
la última rehabilitació. Els resultats obtinguts en euros es mostren a la taula A05-14 següent:
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Taula A05-14: Costos de conservació i rehabilitació per a la situació actual i cadascuna de les alternatives (en
euros del 2013)

Any
Situació actual
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
1
604399
8618
8584
8209
2
10421
10054
10014
9577
3
11909
11491
11445
10945
4
13398
12927
12876
12313
5
14887
14363
14306
13681
6
16375
15800
15737
15049
7
17864
17236
17168
16417
8
19353
18673
18598
17785
9
604399
583157
580834
555443
10
10421
10054
10014
9577
11
11909
11491
11445
10945
12
13398
12927
12876
12313
13
14887
14363
14306
13681
14
16375
15800
15737
15049
15
17864
17236
17168
16417
16
19353
18673
18598
17785
17
604399
583157
580834
555443
18
10421
10054
10014
9577
19
11909
11491
11445
10945
20
13398
12927
12876
12313
21
14887
14363
14306
13681
22
16375
15800
15737
15049
23
17864
17236
17168
16417
24
19353
18673
18598
17785
25
604399
583157
580834
555443
26
10421
10054
10014
9577
27
11909
11491
11445
10945
28
13398
12927
12876
12313
29
14887
14363
14306
13681
30
16375
15800
15737
15049
TOTAL
2.797.206
2.124.358
2.115.894
2.023.400
Els totals d’aquesta taula són els costos de conservació i rehabilitació durant 30 anys que
necessitarien les tres alternatives i la carretera actual.

6.2. Estimació dels beneficis generats
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres són els derivats per la reducció dels costos
generalitzats del transport que comporten. Aquests es composen dels següents costos:
•
•
•
•

Cost de funcionament dels vehicles
Valor del temps de l’usuari a la via
Peatges (no aplicables en aquest cas)
Bonificació per seguretat i confort
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En el present estudi quantificarem els dos primers costos. El tercer , el de peatges, no és
aplicable en aquest cas. El quart no és fàcilment quantificable, per la qual cosa aquí es tradueix
en fer un càlcul del cost de l’accidentalitat.
A la publicació “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y
proyectos de carreteras” (MOPU, octubre de 1990) es definia un vehicle tipus representatiu
(en funció de les vendes del 1987) que servia de base per a fer els càlculs:
Turismes:

Cubicatge mig: 1440 cc
Preu franc de fàbrica: 1 036 500 pta. (6229,49 euros)
Cost mig (IVA, transport, etc.): 1 420 000 pta. (8534,37 euros)

Camions:

Càrrega màxima autoritzada: 12,4 t
Preu franc de fàbrica: 6 800 000 pta. (40868,82 euros)

Aquests valors corresponen a 1987 i, per tant, no serien vàlids. És per això que tots els costos
que s’exposen en els punts següents s’han actualitzat.

6.2.1 Cost de funcionament dels vehicles
El funcionament d’un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció principalment
del tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es desenvolupa la via i la
velocitat mitja de recorregut. Els components d’aquests tipus de costos poden classificar-se en
dos grans grups, en funció de la seva dependència de la velocitat:
a) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació:
- assegurances
- garatge
- impostos
- interès del capital
- amortització
b) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació:
- costos de conservació
-consum de combustible
- consum de lubricants
-desgast i reparacions de pneumàtics
De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, impostos i
interès del capital, que són totalment aliens a la implantació i ús d’una nova carretera. La resta
de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de longitud de carretera,
obtenint finalment un valor unitari dels costos de funcionament dels vehicles que podrà ser
aplicat per a cada alternativa.
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6.2.1.1 Costos d’amortització

Els costos d’amortització només es tenen en compte a l’anàlisi d’alternatives si les diferents
alternatives tenen longituds diferents, com és el nostre cas. Per avaluar els costos
d’amortització cal utilitzar un cost per quilòmetre actualitzat a data d’avui de la recomanació
del MOPU: era de 2,7 Pts/km per als turismes i 4,91 Pts/km per als vehicles pesants. Traduit a
euros i actualitzat amb la taxa d’actualització ja esmentada (2,725), queda de 0,04415 €/km
per als vehicles lleugers i 0,08028 €/km per als vehicles pesants. Aquests valors són vàlids per a
totes les alternatives, només caldrà multiplicar-los per la longitud total de cada alternativa i
per la quantitat de vehicles estimada anualment.

6.2.1.2 Costos de conservació i manteniment

Els frens, lubricants, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les
despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina empíricament
en funció de la velocitat de circulació. Es desglossa el càlcul en vehicles lleures i pesants:
Vehicles lleugers:
Aplicant la taxa d’actualització d’actualització de 2,725 vista a l’apartat 6.1.2 (de gener de l’any
1987 a març del 2013) sobre l’expressió donada pel MOPU s’obté un cost en funció de la
velocitat de:
CPK = 17,22 · V-0,44 pta/km (de l’any 1988)
= 17,22 · (6 €/1000 pta) · V-0,44 pta/km (de l’any 1988)· 2,725
=>

CPK = 0,2815 · V-0,44 €/km (de l’any 2013)

Situació actual
Velocitat (km/h) 40
Cost (€/km)
0,0555
Vehicles pesants:

Alternativa 1
60
0,0465

Alternativa 2
60
0,0465

Alternativa 3
80
0,0409

Per al cas dels vehicles pesants s’han considerat les dades de l’enquesta realitzada per a
l’estudi de Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya (“Estudio de costes de
funcionamiento de turismos y camiones en España”, MOPU-SENDA 3), plasmades a la taula
que relaciona velocitat (km/h) amb els costos de conservació (ptes del 1988). Actualitzant
aquests valors per a l’any 2013, s’obtenen els valors representats a la taula següent:

Velocitat (km/h)
Cost (pta 88/km)
Cost (€/km)

Situació actual
30
13,1
0,2142

Alternativa 1
50
7,2
0,1177

Alternativa 2
50
7,2
0,1177

Alternativa 3
60
4,3
0,0703
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Amb les longituds de les alternatives proposades i el trànsit que hi circula, s’arribaria als valors
dels costos de conservació i manteniment. De moment, es presenten els costos unitaris de
conservació i rehabilitació:
Taula A05-15: Costos de conservació i manteniment per a cada alternativa (€/km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,0555
0,2142

Alternativa 1
0,0465
0,1177

Alternativa 2
0,0465
0,1177

Alternativa 3
0,0409
0,0703

6.2.1.3 Consum de combustible

Per estimar el cost del consum de combustible també s’utilitzaran les “Recomendaciones para
la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras” (MOPU,
octubre de 1990), que tornen a utilitzar el “Estudio de costes de funcionamiento de turismos y
camiones en España” (MOPU-SENDA 3) mitjançant les corbes següents de la imatge A05-10.
Aquesta partida de costos per consum de combustibles, juntament amb la de conservació i
manteniment, és la que més variacions presenta en funció de la geometria de la via. Com es
pot veure a les taules anteriors,aquests costos depenen de la geometria de la via (la inclinació
de la rasant) i de la velocitat de recorregut. La formulació de les corbes és la següent:
Vehicles lleugers:
- Rampa o pla: C=117,58 - 1,75·v + 1,21·10-2·v2 - 24,08·p - 0,47·v·p + 4,74·10-3·v2·p
- Pendent: C=92,76 -1,3·v + v2·10-2 - 6,77·p - 0,33·p·v - 2,45·10-3·v2·p
Vehicles pesants:
- Rampa o pla: C=388,18 - 7,32·v + 7·10-2·v2 + p(101,28 -1,99·10-2·v + 7,85·10-3·v2·)
- Pendent: C=213,31 - 6,15·v + 7,42·10-2·v2 + p.(6,08 + 3,82·10-2·v + 7,27·10-4·v2)
Essent:
C = Consum de combustible en cm3 per km
v = Velocitat de recorregut en km/h
p = inclinació en %
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Imatge A05-10: Corbes de consum de combustible per a turismes en rampes i pendents:

Aplicant la taula o les funcions anteriors a les tres alternatives estudiades i a la carretera
actual, en el cas dels vehicles lleugers s’obtenen els consums de combustible de les taules
següents. Com les alternatives tenen trams amb diferents pendents, es presenten els consums
teòrics en aquests trams:
Taula A05-16: Consum de combustible dels TURISMES segons el pendent del tram

Situació actual (velocitat 40km/h)
Longitud tram (m)
441,52 893,23
Pendent (%)
3,6
0,5
Consum
segons
113,25 73,37
Corbes (cc/km)
Consum
segons
11,3
7,3
Corbes (l/100km)

9,29
4,92

137,64
0,53

491,57
2,41

58,96
5

363,48
3

462
3,86

130,23

73,76

97,94

131,26

105,53

116,59

13,0

7,4

9,8

13,1

10,6

11,7
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Alternativa 1 (velocitat 60km/h)
Longitud tram (m)
394
Pendent (%)
4
Consum
segons
108
Corbes (cc/km)
Consum
segons
10,8
Corbes (l/100km)
Alternativa 2 (velocitat 60km/h)
Longitud tram (m)
430,88
Pendent (%)
4
Consum
segons
108
Corbes (cc/km)
Consum
segons
10,8
Corbes (l/100km)
Alternativa 3 (velocitat 80km/h)
Longitud tram (m)
491,14
Pendent (%)
4
Consum
segons
122,28
Corbes (cc/km)
Consum
segons
12,2
Corbes (l/100km)

160,33
1,5

322,83
5

180,76
6,5

424,67
-1,5

569,73
0,3

181,95
-0,5

357,26
4

75,5

120,86

140,28

77,38

60,02

59,63

108

7,6

12,1

14,0

7,7

6,0

6,0

10,8

207,71
1,5

406,93
7

413,80
-1,5

692,55
0,3

179,95
-0,5

357,02
4

75,5

146,75

77,38

60,02

59,63

108

7,6

14,7

7,7

6,0

6,0

10,8

120
-1

180,56
7

758,62
2,75

158,35
-3

316,46
4

70,25

172,73

101,26

105,23

122,28

7,0

17,3

10,1

10,5

12,2

Taula A05-17: Consum de combustible dels vehicles PESANTS segons el pendent del tram

Situació actual (velocitat 30km/h)
Longitud tram (m)
441,52 893,23
Pendent (%)
3,6
0,5
Consum
segons
623,77 286,05
Corbes (cc/km)
Consum
segons
62,4
28,6
Corbes (l/100km)
Alternativa 1 (velocitat 50km/h)
Longitud tram (m)
394
Pendent (%)
4
Consum
segons
684,78
Corbes (cc/km)
Consum
segons
68,5
Corbes (l/100km)
Alternativa 2 (velocitat 50km/h)
Longitud tram (m)
430,88
Pendent (%)
4
Consum
segons
684,78
Corbes (cc/km)
Consum
segons
68,5
Corbes (l/100km)
Alternativa 3 (velocitat 60km/h)
Longitud tram (m)
491,14
Pendent (%)
4
Consum
segons
723,92
Corbes (cc/km)
Consum
segons
72,4
Corbes (l/100km)

9,29
4,92

137,64
0,53

491,57
2,41

58,96
5

363,48
3

462
3,86

767,57

289,32

494,13

776,29

558,41

652,10

76,8

28,9

49,4

77,6

55,8

65,2

160,33
1,5

322,83
5

180,76
6,5

424,67
-1,5

569,73
0,3

181,95
-0,5

357,26
4

380,03

806,68

989,53

76,60

233,75

86,41

684,78

38,0

80,7

99,0

7,7

23,4

8,6

68,5

207,71
1,5

406,93
7

413,80
-1,5

692,55
0,3

179,95
-0,5

357,02
4

380,03

1050,5

76,60

233,75

86,41

684,78

38,0

105,0

7,7

23,4

8,6

68,5

120
-1

180,56
7

758,62
2,75

158,35
-3

316,46
4

100,44

1116,1

560,50

78,46

723,92

10,0

111,6

56,0

7,8

72,4
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Seguint aquest mètode de càlcul, s’obté el consum de combustible en litres/km per a
cadascuna de les alternatives en cada tram de inclinació constant. Per obtenir un consum mig
en tota la carretera es fa una mitja ponderada segons la longitud de cada tram. Els resultats es
mostren a la taula següent:
Taula A05-18: Consum mig de combustible (l/ km) en funció de cada alternativa

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,096
0,480

Alternativa 1
0,091
0,462

Alternativa 2
0,091
0,467

Alternativa 3
0,114
0,610

Es recorda que aquests resultats són suposant les velocitats de recorregut següents

Lleugers
Pesants

Situació actual
40
30

Alternativa 1
60
50

Alternativa 2
60
50

Alternativa 3
80
60

És ben evident que els consums de combustible que es preveuen són força elevats, per què
les inclinacions de les rasants ho són. Tot i així, les alternatives 1 i 2 milloren una mica la
situació actual. Probablement, s’ha sigut molt benèvol amb la situació actual suposant que es
circula a 40 km/h els vehicles lleugers i a 30 km/h els pesants, ja que en realitat hi haurà
diverses aturades en el trajecte a causa dels semàfors i les retencions. Però no és fàcil modelar
el recorregut dels vehicles a un tram amb semàfors i amb congestió, i no es farà aquí.
Per obtenir el cost de combustible en euros i no en litres, cal aplicar un preu mig del
combustible. L’actualització del 2010 del document “Recomendaciones para la evaluación
económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre de 1990)
diu que cal utilitzar el preu mig abans d’impostos. A més, existeix l’impost especial (43%) i
l’IVA (21%).
Considerant uns preus del combustible després d’impostos al abril del 2013 de
Vehicles lleugers: 1,466 €/l
Vehicles pesants: 1,343 €/l
Aquests preus inclouen doncs un 64% d’impostos. Abans dels impostos especial i IVA, els
valors serien:
Vehicles lleugers: 0,8939 €/l
Vehicles pesants: 0,8189 €/l
S’obtenen els resultats de la taula següent en €/km:
Taula A05-19: Costos de combustible per a cada alternativa (€/km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,0860
0,3928

Alternativa 1
0,0812
0,3780

Alternativa 2
0,0814
0,3822

Alternativa 3
0,1023
0,4997
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Sembla doncs que les alternatives 1 i 2 milloren la situació actual pel que fa a consum de
combustible, però l’alternativa 3 l’empitjoraria en aquesta aspecte, fonamentalment per la
seva més alta velocitat de recorregut. De tota manera, si bé la comparació entre les tres
alternatives és creïble, podria ser que les hipòtesis per la situació actual no fossin realistes des
del punt de vista del consum (s’ha suposat una velocitat constant de recorregut de 40 km/h
pels turismes i de 30 km/h pels vehicles pesants)
Per a obtenir finalment el cost total que representa el consum de combustible per a cada
alternativa, caldrà multiplicar els valors de la taula anterior pel total de vehicles que circulen
per cada alternativa en un any i per la longitud de cada alternativa

6.2.1.4 Consum de lubricants

El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de combustibles.
Empíricament, s’han trobat les següents correlacions per a turismes i camions:
Vehicles lleugers: CPK = 0,012 · Cc · PA
Vehicles pesants: CPK = 0,008 · Cc · PA
On:
CPK= cost de l’oli per quilòmetre en €/km
Cc = consum de combustible en l/km
PA = preu de l’oli en € sense comptar impostos
El valor del lubricant es pot comptabilitzar actualment en una mitja de 4,217 €/l per a turismes
i 6,029 €/l per a vehicles pesants. Així, els resultats del cost dels lubricants són els mostrats a la
taula següent (€/km)
Taula A05-20: Costos de lubricants per a cada alternativa (€/km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,004870
0,023136

Alternativa 1
0,004599
0,022261

Alternativa 2
0,004607
0,022513

Alternativa 3
0,005794
0,029434

6.2.1.5 Costos de pneumàtics

El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el nivell
de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu dels pneumàtics, es pot
calcular el cost per quilòmetre segons la següent expressió:
CPK = N · P / R
On:
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CPK = cost per quilòmetre
N = nombre de rodes
P = preu per roda sense impostos (depèn del tipus de vehicle)
R = recorregut entre canvis de rodes
Per als càlculs es pot prendreN=4 en els vehicles lleugers, amb un cost per roda aproximat de
70 euros (amb un cost total de 280 euros), i N=6 en pesants, amb un cost total de les sis rodes
de 3600 euros.
Per a conèixer el recorregut entre canvis de pneumàtics, es poden utilitzar les taules
proposades per l’estudi sobre costos de funcionament de vehicles MOPU-SENDA 3, on es
relaciona aquest recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el tipus de terreny.
Per al nostre cas, considerant un nivell de servei B o C, un terreny amb corbes i ondulat i les
velocitats suposades abans, es poden utilitzar els valors mitjos entre canvis de neumàtics
proposats a la taula següent (en km):
Taula A05-21: Recorregut entre canvis de pneumàtics per a cada alternativa (km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
43500
66700

Alternativa 1
40000
52600

Alternativa 2
40000
52600

Alternativa 3
28600
45500

Fent servir la fórmula amb els valors per als preus dels neumàtics esmentats i els valors de R de
la taula A05-19, s’obté:
Taula A05-22: Costos unitaris de pneumàtics per a cada alternativa (€/km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,006437
0,053973

Alternativa 1
0,007000
0,068441

Alternativa 2
0,007000
0,068441

Alternativa 3
0,009790
0,079121

6.2.1.6 Costos globals de funcionament dels vehicles

Un cop analitzats els costos de funcionament dels vehicles de manera desglossada, és adient
presentar-los tots ells de manera conjunta per tal de determinar quin és el cost total de
funcionament unitari dels vehicles (€/veh.km) que es dóna en el tram que és objecte del
present estudi.
Per a calcular el cost de funcionament global de la carretera, cal fer el següent càlcul:
COST FUNCIONAMENT GLOBAL = CPK global · IMD2013 · 365 · L
COST FUNCIONAMENT GLOBAL = (CPK lleugers · IMD2013 lleugers · + CPK pesants · IMD2013 pesants) · 365 · L
on L = longitud del recorregut per a cada alternativa
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i els CPK globals , tant en el cas de vehicles lleugers com en el cas dels pesants, són aquí
considerats com la suma dels CPK per amortització, conservació i manteniment, per
combustible, per lubricants i per pneumàtics. És a dir que,tant per lleugers com per pesants:
CPK = CPK amortització + CPK conservació i manteniment · + CPK combustible· + CPK lubricants· + CPK neumàtics
Sumant doncs els resultats dels apartats anteriors s’obtenen els costos unitaris per
funcionament dels vehicles que es presenten a la taula següent:
Taula A05-23: Costos unitaris de funcionament global dels vehicles per a cada alternativa (€/km)

Lleugers
Pesants

Situació actual
0,197013
0,764384

Alternativa 1
0,183446
0,666655

Alternativa 2
0,183602
0,671196

Alternativa 3
0,203010
0,758877

Amb la IMD2013 (12 500 vehicles/dia) prevista a l’Annex 8 (Estudi de trànsit) per l’any 2013 per
la nova variant, amb un 5% de vehicles pesants, s’obtenen els costos globals de funcionament
dels vehicles per a l’any 2013 (€):
Taula A05-24: Costos globals de funcionament dels vehicles per a cada alternativa al 2013 (€)

Cost

Situació actual
3 745 081

Alternativa 1
3 328 469

Alternativa 2
3 321 209

Alternativa 3
3 524 527

Segons aquests resultats,pel que fa als costos de funcionament dels vehicles, l’alternativa 1 i 2
són ben similars i milloren els resultats de l’alternativa 3 al voltant d’un 6 % i la situació actual
en un 12,5%.

6.2.2 Cost del temps de recorregut
Segons la publicació “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de
estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre 1990), la disminució del temps de
recorregut és l’aspecte més rellevant de la sèrie de beneficis generats per la construcció d’una
nova carretera.
L’expressió d’aquest cost per a la situació actual i cadascuna de les alternatives és la següent:
CPT = T · P
on
CPT = cost degut al consum de temps durant el recorregut (en €)
T = temps invertit en el recorregut (en hores)
P = valor del temps (en €/h)
El temps, com a benefici, és la conseqüència de les millores introduïdes a cada una de les
alternatives respecte la situació actual. Aquesta disminució del temps de recorregut es
tradueix en una millora que en el cas dels viatges de feina és directament quantificable (amb el
41
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 5. Estudi d’alternatives

cost de l’hora de feina) i a la resta dels viatges seria la quantitat que els usuaris estarien
disposats a pegar pels beneficis derivats.
El temps necessari per a fer el recorregut es calcula com el quocient entre la longitud del traçat
en el tram analitzat i la velocitat mitjana a la que viatgen els diferents tipus de vehicles (T=L/V).
S’obtenen així els valors de la taula següent (en hores):
Taula A05-25:

Lleugers
Pesants
En minuts:
Lleugers
Pesants

Temps de recorregut per a cada alternativa (h)

Situació actual
0,0911
0,1214

Alternativa 1
0,0586
0,0703

Alternativa 2
0,0583
0,0700

Alternativa 3
0,0418
0,0558

Temps de recorregut per a cada alternativa (minuts)

Situació actual
5,46
7,28

Alternativa 1
3,51
4,22

Alternativa 2
3,50
4,20

Alternativa 3
2,51
3,35

Es pot veure doncs que la diferència entre fer una via de velocitat de projecte de 60 o de 80
km/h pel que fa al guany de temps és d’un minut pels vehicles lleugers i menys d’un minut pels
pesants. No semblaria doncs que el temps hagués de ser un factor decisiu per a descartar una
via de 60 km/h. En canvi, el guany en temps sobre la situació actual és més clar, sobretot
tenint en compte que s’ha estat benèvol amb les velocitats suposades durant la travessa del
nucli urbà.
Valor del temps:
Segons la publicació “Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de
estudios y proyectos de carreteras” (MOPU, octubre 1990), el valor P del temps era en aquella
època de 1225 Pta/vehicle.hora pels vehicles lleugers i de 2100 Pta/vehicle.hora pels vehicles
pesants. Però això seria en pessetes de l’any 1990. Per a transformar-ho en euros de l’any
2013 (mes de març) es poden fer servir les dades del INE, que dóna un valor del 127,5% per a
la variació acumulada del IPC a Catalunya de gener del 1990 a març del 2013 (a Espanya:
112,4%). Amb tot això, els preus en euros del 2013 a Catalunya quedarien en 16,71 €/h pels
vehicles lleugers i 28,67 €/h pels vehicles pesants.
Però a les darreres versions d’aquest manual s’inclou una actualització del preu del temps
amb dades del 2010, que serà les que farem servir per ser les més recents:
Pels vehicles lleugers: 14,63 €/h
Pels vehicles pesants: 25,08 €/h
Amb aquests preus i la taula anterior s’obté el cost del temps de recorregut en euros.
Multiplicant el cost del temps per vehicle pel nombre de vehicles pesants i lleugers que
circulen per la carretera en un any (IMD· 360):
Cost de temps total anual = Tlleugers · Plleugers ·IMDlleugers · 360 + Tpesants · Ppesants ·IMDpesants · 360
S’obtenen els costos de temps totals a l’any 2013 de la taula següent:
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Taula A05-26: Cost anual total per temps de recorregut a l’any 2013 per a cada alternativa (€)

Situació actual
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Cost per Lleugers 5.694.563
3.662.950
3.648.356
2.616.653
Cost per Pesants 685.060
396.590
395.010
314.785
Cost Total
6.379.623
4.059.540
4.043.366
2.931.439
Queda clar que l’estalvi en temps és força important i la millor és l’alternativa 3, la més curta i
de velocitat de projecte més elevada. Caldrà veure quant pesa el factor temps a l’anàlisi
multicriteri.
De tota manera, aquests resultats eren utilitzant Plleugers = 14,63 €/h i Ppesants = 25,08 €/h, que
podrien considerar-se exagerats segons el fet a altres estudis d’aquest tipus.

6.2.3 Cost dels accidents
Els accidents produïts en una carretera durant la seva vida útil suposen una sèrie de costos
que, encara que de menor quantia i significació que els analitzats anteriorment, han de tenirse en compte a l’hora de realitzar una correcta avaluació econòmica de les alternatives. A
banda dels aspectes purament econòmics que suposen les pèrdues humanes i materials, s’han
de considerar aspectes de caràcter qualitatiu, ja que la importància social dels accidents de
trànsit és evident. A més a més, el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova
via i deixar d’utilitzar-la en favor d’altres carreteres.
Per a cadascuna de les alternatives, haurem de calcular el cost anual per accidents al llarg de la
seva vida útil. Aquesta valoració es fa a partir de l’expressió:
CPAi = CMi · NMi + CFi · NFi
on:
CPAi = cost per accident al tram durant l’any i
CMi = cost unitari mig d’un mort l’any i
NMi = nombre de morts durant l’any i al tram
CFi = cost unitari mig d’un ferit l’any i
NFi = nombre de ferits durant l’any i al tram
El cost total per accidentalitat s’obté sumant l’expressió anterior per als n anys de vida útil
(i=1,2,...,n) de la carretera.
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6.2.3.1 Obtenció de NMi i NHi s

Mètode clàssic:
Per a determinar el nombre de morts i ferits durant l’any i, es fa la hipòtesi de que
l’accidentalitat només depèn del volum de trànsit. Així, coneguts els valors NM i NF per a un
any de referència, es poden obtenir els valors NMi i NFi multiplicant els valors NM i NF per
l’increment de trànsit que s’hagi produït des de l’any de referència fins a l’any i:

NMi = NM0 · Δj=ij=0 IMD = NM0 · 
NFi = NF0 · Δj=ij=0 IMD = NF0 · 

 


 


= nombre de morts durant l’any i

= nombre de ferits durant l’any i

Mètode alternatiu:
Si, com és el nostre cas, no es disposa de dades prou adequades per la utilització del mètode
anterior, es pot fer una aproximació a aquests valors d’una forma estadística. Segons aquest
mètode alternatiu, el nombre de morts i ferits dependrà de la longitud del tram (L), el tipus de
via, la intensitat de circulació (IMD) i dels coeficients “índex de mortalitat” (IM), “índex
d’accidentalitat” o de “perillositat”(IP) i coeficient “k” (nombre de ferits que hi ha per
accident). Caldrà aplicar llavors les expressions:

NMi = 365 · IMD · L · IM · 10-8 = nombre de morts durant l’any i
NFi = 365 · IMD · L · IP · K · 10-8 = nombre de ferits durant l’any i
Els valors de IM, IP i k depenen del tipus de via i la província, segons les taules següents:
Taula A05-27: Valors dels coeficients K (nombre de ferits per accident) aplicables a Catalunya

Carretera
Autopista
Total

Barcelona
1,58
0,88
1,53

Girona
1,54
1,53
1,54

Lleida
1,66
1,29
1,59

Tarragona
1,71
1,33
1,70

Catalunya
1,61
1,33
1,57

Font: Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras (MOPU, octubre 1990)

Pel nostre cas d’una carretera convencional a Barcelona s’obté doncs K = 1,58.
Taula A05-28: Valors dels coeficients IM (índex de mortalitat) i IP (índex d’accidentalitat) aplicables a Catalunya

Autopistes de peatge
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

IM
0,63
2,22
4,79
1,40

IP
7,54
7,28
10,96
10,44

Autopistes
autovies
IM
1,33
0,07
2,84
2,56

lliures
IP
13,69
0,37
16,07
35,80

i Carreteres
convencionals
IM
IP
5,97
82,49
3,92
41,88
3,28
23,73
4,50
37,76

Font: Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras (MOPU, octubre 1990)

Pel nostre cas d’una carretera convencional a Barcelona s’obté doncs IM = 5,97 i IP =82,49.
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En el present projecte constructiu s’utilitzarà aquest mètode alternatiu, ja que no es disposa
de dades d’accidentalitat a la via i les IMD previstes a la nova via són només això, una previsió.
Sembla clar que la construcció d’una variant suposaria millorar la seguretat vial: la variant serà
més segura que la carretera actual (els paràmetres de traçat en planta seran millors i, pel que
fa a la secció, es tindran carrils de 3,5 m d’ample a tota la variant i vorals de 1,5 m. A la
carretera actual, el conjunt dels carrils més els vorals arriba en alguns punts a ser de 9 m, però
a la majoria no arriba ni als 8 m, i s’està proposant passar a un total de 10 m. i la carretera
actual millorarà per què hi disminuirà la intensitat del trànsit (cal tenir en compte que és una
travessia urbana en una bona part del seu recorregut). Però, com el tipus de via serà el mateix
en cada alternativa (una carretera convencional, encara que amb diferents paràmetres de
disseny), aquests coeficients no canvien, seran els mateixos per a totes les alternatives.
Pel que fa als costos unitaris, es prendrà el que diu l’actualització de la publicació
“Recomendaciones para la evaluación económica coste-beneficio de estudios y proyectos de
carreteras” (MOPU, octubre 1990) feta a l’any 2010:
CMi = cost unitari mig d’un mort l’any i = 258 342 €/mort
CFi = cost unitari mig d’un ferit l’any i = 34 100 €/ferit
Amb tots aquests valors, s’obté la taula següent de costos anuals per accidents per a cada
alternativa:
Suposant una IMD de 12 500 vehicles/dia:
Taula A05-29: Costos anuals per accidents per a cada alternativa (€)

NMi
NHi
CPAi

Situació actual
0,99201251
21,6571453
994 787

Alternativa 1
0,95714771
20,8959935
959 825

Alternativa 2
0,95333438
20,8127426
956 001

Alternativa 3
0,91166004
19,9029284
914 210

6.2.4 Costos totals
Havent avaluat els costos tractats als apartats anteriors, ja s’està en disposició de calcular els
costos anuals de transport totals, que són la suma dels costos de funcionament, els costos per
temps de recorregut i els costos per accidents en euros (€), i apareixen a la taula següent
Taula A05-30: Cost anual total per a cada alternativa (€)

Costos de

Funcionament
Temps
Accidents
Totals

Situació actual
3745081
6379623
994787
11 119 491

Alternativa 1
3328469
4059540
959825
8 347 833

Alternativa 2
3321209
4043366
956001
8 320 576

Alternativa 3
3524527
2931439
914210
7 370 176

A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis de cada alternativa com la diferència
entre els costos de transport de l’alternativa i els costos de transport generats per la situació
actual. Es presenten a la taula següent:
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Taula A05-31: Benefici (€) anual de les alternatives respecte a la situació actual

Situació actual
0

Alternativa 1
2 771 658

Alternativa 2
2 798 916

Alternativa 3
3 749 316

Sembla doncs que l’alternativa 3 proporciona un benefici anual superior a les altres dues (un
35 % superior a l’alternativa 1, un 34 % superior a l’alternativa 2), tot i que aquestes oferien ja
un bon benefici respecte a la situació actual. Tot i que els costos de funcionament són
superiors a l’alternativa 3 (a causa de la velocitat més elevada), els guanys (o més aviat els
costos menors) en temps marquen clarament la diferència.

6.3. Anàlisi Cost-Benefici
Per a fer aquesta anàlisi cost-benefici de les alternatives plantejades, s’han seguit les
indicacions de la publicació “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio
de Estudios y Proyectos de Carreteras”, del Servicio de Planeamiento (MOPU, 1990), en el seu
apartat 4, “Criterios e indicadores de rentabilidad económica. Tasa de actualización”.
L’objectiu de l’anàlisi és calcular els costos i beneficis de cada alternativa i comparar-los amb
l’alternativa zero, que seria la situació actual. Es vol saber doncs què s’hi guanyarà amb la
nova infraestructura, quantificar què aportarà la infraestructura a la societat.
Per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, s’han estudiat els costos globals
de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en les diferents
alternatives. Ja podem conèixer doncs els beneficis que s’obtindrien si s’executessin les
diferents alternatives.
A les següents taules, per cada fila es mostra:
•
•

•

A la primera columna, l’any de càlcul.
A la segona columna, els costos de cada alternativa en concepte de despeses de
construcció, conservació i rehabilitació (costos monetaris directes) d’aquell any, com
a diferència entre la alternativa analitzada i l’alternativa zero. Pel primer any són, per
l’alternativa analitzada, els del pressupost d’execució per contracte més les
expropiacions (PEC + expropiacions) més els de conservació d’aquell primer any menys
els de rehabilitació de la carretera actual (es suposa que, si no es construeix una
variant, es fa una rehabilitació a la carretera actual durant aquest any zero). Pels
següents anys, són els costos de conservació i rehabilitació de l’alternativa analitzada
menys els de la carretera actual.
A la tercera columna, el benefici de cada alternativa per aquell any, com a diferència
entre els costos generalitzats del transport per a cada any entre l’alternativa zero i
l’alternativa estudiada. Es mostra així el benefici derivat del funcionament de la nova
infraestructura per a cada alternativa (beneficis monetaris directes), és a dir, la suma
dels beneficis que s’obtenen en concepte de costos globals de funcionament, de
temps i d’accidentalitat. Per aquest càlcul es fa la hipòtesi de que la IMD augmenta un
1% cada any.
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•

•

A la quarta columna hi ha el flux net monetari anual respecte l’alternativa zero, que
s’obté restant la segona columna a la tercera columna. El primer any serà negatiu per
l’alt cost de la inversió inicial, però els següents anys ja serà positiu, la societat ja
recuperarà diners amb l’obra gràcies al que es guanyarà respecte l’alternativa zero.
A la cinquena i última columna es mostren els beneficis acumulats, any darrera any,
de manera que al finalitzar la vida útil de la carretera, s’obté el benefici total.

Cal recordar que els costos i beneficis calculats en els apartats anteriors eren en diners del
2013, és a dir que els càlculs dels costos pels 30 anys de vida útil són en euros del 2013 (l’any
en què es realitzaria el projecte).
Es mostren a continuació els resultats per a cadascuna de les alternatives analitzades:
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Taula A05-32: Fluxos monetaris nets (€) abans d’actualitzar a l’any 1. Alternativa 1

ALTERNATIVA 1
Cost net anual
Any respecte
l'alternativa A0
1
8564874
2
-366
3
-419
4
-471
5
-523
6
-576
7
-628
8
-680
9
-21242
10 -366
11 -419
12 -471
13 -523
14 -576
15 -628
16 -680
17 -21242
18 -366
19 -419
20 -471
21 -523
22 -576
23 -628
24 -680
25 -21242
26 -366
27 -419
28 -471
29 -523
30 -576

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
2771658
2799375
2827369
2855642
2884199
2913041
2942171
2971593
3001309
3031322
3061635
3092251
3123174
3154406
3185950
3217809
3249987
3282487
3315312
3348465
3381950
3415769
3449927
3484426
3519271
3554463
3590008
3625908
3662167
3698789

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-5793215
2799741
2827787
2856113
2884722
2913616
2942799
2972273
3022551
3031688
3062054
3092722
3123697
3154981
3186578
3218489
3271229
3282853
3315731
3348936
3382473
3416345
3450555
3485106
3540512
3554829
3590426
3626379
3662690
3699364

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-5793215
-2993474
-165687
2690426
5575148
8488764
11431563
14403836
17426387
20458075
23520128
26612850
29736548
32891529
36078106
39296596
42567825
45850678
49166409
52515345
55897818
59314163
62764717
66249824
69790336
73345166
76935592
80561971
84224661
87924025
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Taula A05-33: Fluxos monetaris nets (€) abans d’actualitzar a l’any 1. Alternativa 2

ALTERNATIVA 2
Cost net anual
Any respecte
l'alternativa A0
1
8014469
2
-406
3
-464
4
-522
5
-580
6
-638
7
-697
8
-755
9
-23565
10 -406
11 -464
12 -522
13 -580
14 -638
15 -697
16 -755
17 -23565
18 -406
19 -464
20 -522
21 -580
22 -638
23 -697
24 -755
25 -23565
26 -406
27 -464
28 -522
29 -580
30 -638

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
2798916
2826905
2855174
2883726
2912563
2941688
2971105
3000816
3030825
3061133
3091744
3122662
3153888
3185427
3217281
3249454
3281949
3314768
3347916
3381395
3415209
3449361
3483855
3518693
3553880
3589419
3625313
3661566
3698182
3735164

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-5215553
2827311
2855638
2884248
2913143
2942327
2971802
3001571
3054390
3061539
3092209
3123184
3154469
3186066
3217978
3250209
3305514
3315175
3348380
3381917
3415789
3450000
3484551
3519448
3577445
3589825
3625778
3662089
3698762
3735802

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-5215553
-2388242
467396
3351644
6264787
9207114
12178916
15180487
18234877
21296416
24388625
27511809
30666277
33852343
37070321
40320529
43626043
46941218
50289598
53671516
57087305
60537305
64021856
67541304
71118749
74708574
78334352
81996441
85695203
89431005
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Taula A05-34: Fluxos monetaris nets (€) abans d’actualitzar a l’any 1. Alternativa 3

ALTERNATIVA 3
Cost net anual
Any respecte
l'alternativa A0
1
16636894
2
-844
3
-965
4
-1085
5
-1206
6
-1326
7
-1447
8
-1568
9
-48956
10 -844
11 -965
12 -1085
13 -1206
14 -1326
15 -1447
16 -1568
17 -48956
18 -844
19 -965
20 -1085
21 -1206
22 -1326
23 -1447
24 -1568
25 -48956
26 -844
27 -965
28 -1085
29 -1206
30 -1326

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
3749316
3786809
3824677
3862924
3901553
3940569
3979974
4019774
4059972
4100572
4141577
4182993
4224823
4267071
4309742
4352839
4396368
4440331
4484735
4529582
4574878
4620627
4666833
4713501
4760636
4808243
4856325
4904888
4953937
5003477

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-12887578
3787653
3825642
3864009
3902759
3941895
3981421
4021342
4108928
4101416
4142542
4184078
4226029
4268398
4311189
4354407
4445324
4441175
4485699
4530667
4576084
4621953
4668280
4715069
4809592
4809087
4857290
4905973
4955143
5004803

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-12887578
-9099925
-5274283
-1410274
2492485
6434380
10415801
14437142
18546070
22647486
26790028
30974106
35200135
39468532
43779721
48134128
52579452
57020627
61506326
66036994
70613077
75235030
79903310
84618379
89427971
94237058
99094347
104000321
108955464
113960267

Tal i com ja s’ha dit, seguint les indicacions del document “Recomendaciones para la
Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de
Planeamiento (MOPU, 1990), la sèrie de costos i beneficis es fa en euros constants de l’any en
que es realitza o calcula el projecte (en aquest cas, el 2013). Aquest any no té per què
coincidir amb el de la posada en servei. Però, malgrat estar tota la sèrie de costos i beneficis en
euros constants (idèntic poder adquisitiu), cal situar aquestes quantitats en el seu autèntic
valor preferencial en el temps. Això vol dir que és preferible una liquiditat en el moment
actual amb una quantitat menor que disposar de la quantitat completa passat un temps. Per
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això cal actualitzar o descomptar a l’any zero del projecte totes les quantitats que
constitueixen la sèrie temporal.
La taxa d’actualització o de descompte a aplicar hauria de ser determinada pel “Ministerio de
Economía y Hacienda”, tot i que el document “Recomendaciones para la Evaluación Económica
Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento” (MOPU,
1990) recomana utilitzar un 6% en projectes de carreteres, que és el que es farà en aquest
projecte. Es presenten doncs a continuació les taules actualitzades a l’any 1:
Taula A05-35: Fluxos monetaris nets (€) per a l’alternativa 1 actualitzats a l’any 1

ALTERNATIVA 1
Cost net anual
Any respecte
l'alternativa A0
1
8080070
2
-326
3
-351
4
-373
5
-391
6
-406
7
-418
8
-427
9
-12573
10 -205
11 -220
12 -234
13 -245
14 -255
15 -262
16 -268
17 -7888
18 -128
19 -138
20 -147
21 -154
22 -160
23 -164
24 -168
25 -4949
26 -81
27 -87
28 -92
29 -97
30 -100
8 048 763
CAN

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
2614772
2491434
2373913
2261936
2155241
2053579
1956712
1864414
1776470
1692674
1612831
1536754
1464266
1395197
1329385
1266679
1206930
1149999
1095754
1044067
994819
947893
903181
860579
819985
781307
744453
709337
675878
643997
42 424 434
BAN

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-5465298
2491760
2374265
2262309
2155632
2053984
1957129
1864841
1789043
1692879
1613052
1536988
1464511
1395451
1329647
1266946
1214818
1150127
1095892
1044214
994973
948053
903346
860747
824935
781387
744539
709429
675974
644097

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-5465298
-2973538
-599273
1663036
3818668
5872652
7829782
9694622
11483666
13176544
14789596
16326584
17791095
19186546
20516194
21783140
22997958
24148086
25243978
26288192
27283165
28231218
29134563
29995310
30820245
31601632
32346171
33055600
33731574
34375671
34 375 671
VAN
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Taula A05-36: Fluxos monetaris nets (€) per a l’alternativa 2 actualitzats a l’any 1

ALTERNATIVA 2
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cost net anual
respecte
l'alternativa A0
7560820
-362
-390
-414
-434
-450
-463
-473
-13948
-227
-245
-260
-272
-282
-291
-297
-8751
-142
-153
-163
-171
-177
-182
-186
-5491
-89
-96
-102
-107
-111
7526089
CAN

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
2640486
2515935
2397259
2284181
2176436
2073774
1975955
1882749
1793940
1709321
1628692
1551867
1478666
1408917
1342459
1279136
1218799
1161308
1106530
1054335
1004602
957215
912064
869042
828049
788990
751774
716313
682524
650330
42841650
BAN

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-4920333
2516297
2397649
2284595
2176870
2074224
1976418
1883223
1807889
1709547
1628937
1552127
1478938
1409200
1342750
1279433
1227550
1161451
1106683
1054498
1004773
957392
912246
869228
833540
789080
751870
716415
682632
650441

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-4920333
-2404037
-6388
2278207
4455077
6529301
8505719
10388942
12196831
13906378
15535315
17087442
18566380
19975580
21318330
22597762
23825312
24986763
26093446
27147944
28152717
29110110
30022356
30891584
31725124
32514203
33266073
33982488
34665120
35315561
35315561
VAN
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Taula A05-37: Fluxos monetaris nets (€) per a l’alternativa 3 actualitzats a l’any 1

ALTERNATIVA 3
Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Cost net anual
respecte
l'alternativa A0
15695183
-751
-810
-860
-901
-935
-962
-984
-28977
-471
-508
-539
-565
-587
-604
-617
-18181
-296
-319
-338
-355
-368
-379
-387
-11407
-186
-200
-212
-223
-231
15 623 032
CAN

Benefici
net
anual
respecte
l'alternativa A0
3537090
3370247
3211273
3059798
2915467
2777945
2646910
2522056
2403091
2289738
2181731
2078819
1980762
1887330
1798305
1713479
1632655
1555643
1482263
1412345
1345725
1282247
1221764
1164134
1109222
1056900
1007046
959544
914282
871156
57 388 966
BAN

Flux net monetari
anual
respecte
l'alternativa A0
-12158093
3370998
3212083
3060657
2916368
2778880
2647873
2523039
2432068
2290209
2182239
2079359
1981327
1887916
1798908
1714096
1650835
1555938
1482582
1412683
1346080
1282616
1222143
1164521
1120628
1057085
1007246
959756
914505
871387

Flux net monetari
acumulat respecte
l'alternativa A0
-12158093
-8787095
-5575012
-2514355
402013
3180894
5828766
8351806
10783874
13074083
15256322
17335681
19317008
21204924
23003833
24717929
26368764
27924702
29407284
30819968
32166047
33448663
34670806
35835327
36955955
38013040
39020287
39980043
40894548
41765935
41 765 935
VAN
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6.4. Indicadors de rendibilitat
El resultat de l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un seguit d’indicadors
econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat econòmica i també la rendibilitat del
projecte. Aquests indicadors es poden dividir en dos grans grups: els que depenen de la taxa
d’actualització i els que no en depenen. En aquest projecte s’utilitzaran, entre els que depenen
de la taxa d’actualització, el VAN, la relació Benefici-Cost (B/C) i el PRI. Dels que no depenen
de la taxa d’actualització, s’utilitzarà la TIR. Es defineixen a continuació i es mostren els
resultats a l’apartat 6.4.5, gràcies als càlculs realitzats a les anteriors taules A05-35, A05-36 i
A05-37 (Fluxos monetaris nets (€) per a l’alternativa actualitzats a l’any 1).

6.4.1 VAN
El VAN és el Valor Actualitzat Net, o la diferència entre el benefici actualitzat net i el cost
actualitzat net, actualització que, de forma estàndard en projectes de carreteres, es fa amb un
percentatge del 6%. La fórmula que cal utilitzar per a la seva determinació és:








1  




 




1  



On
BAN = Benefici actualitzat net (de l’alternativa considerada respecte a l’alternativa zero)
CAN = Cost actualitzat net (de l’alternativa considerada respecte a l’alternativa zero)
n = vida útil (en general, com aquí, 30 anys)
r = taxa d’actualització = 6 %

Bi = beneficis durant l’any i de l’alternativa (tercera columna de la taula de fluxos monetaris)
Ci = costos durant l’any i de l’alternativa (segona columna de la taula de fluxos monetaris)
t0 = any en el que comença la inversió (primera anualitat) i que dura fins l’any zero, data en
que acaba l’obra
En aquesta anàlisi d’alternatives, el Valor Actualitzat Net (VAN) de cada alternativa queda
calculat a les taules A05-35, A05-36 i A05-37 (fluxos monetaris nets (€) per a l’alternativa
actualitzats a l’any 1) on, a la darrera columna, es calcula el flux net monetari acumulat
respecte l'alternativa A0 per a cada any de la vida útil de la alternativa considerada. Aquest
flux calculat per l’any 30 (darrer any de la vida útil teòrica de la carretera) serà el VAN de
l’alternativa.
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6.4.2 Benefici/Cost
És la relació entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzat net. És una quantitat
adimensional que expressa el rendiment obtingut per cada euro invertit. Es tracta d’un
indicador molt simple però que, de forma molt ràpida, presenta els beneficis de la construcció
de la carretera.






Taula A05-38: Relació Benefici/Cost (B/C) per a les tres alternatives

B/C

Alternativa 1 Alternativa 2
5,27
5,69

Alternativa 3
3,67

6.4.3 PRI
PRI és l’abreviació de “Període de Recuperació de la Inversió”. És l’any per al qual el conjunt de
beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/o supera els costos actualitzats. El PRI és el període
de temps mínim (any j) per al qual es compleix la desigualtat:
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1  



Taula A05-39: PRI en anys per a les tres alternatives

PRI

Alternativa 1 Alternativa 2
4
4

Alternativa 3
5

6.4.4 TIR
Aquest indicador és la Taxa Interna de Retorn o Taxa Interna de Rendibilitat del projecte. A
diferència dels tres indicadors anteriors, és totalment independent de la taxa d’actualització.
Pot definir-se com aquella taxa d’actualització per a la qual el VAN es fa zero al final de la vida
útil o, el que és el mateix, s’iguala el benefici actualitzat net (BAN) amb el cost actualitzat net
(CAN):




 ! "#$

%&



1  


%&







1  



Per calcular la TIR, iterem per dicotomia variant la taxa d’actualització r. És a dir, es busca la r
que faci nul el VAN. Els resultats obtinguts indiquen que les tres alternatives tenen una
rendibilitat molt alta, si bé la 1 i la 2 es destaquen de l’alternativa 3. Es presenta a continuació
una mostra del càlcul.
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Taula A05-38: Càlcul de la TIR per a les tres alternatives

TIR de l'Alternativa 1
r
VAN
6,00
34375671
10,00
20650240
20,00
7374640
30,00
2967597
40,00
990551
49,00
27215
49,30
2887
49,33
476
49,335
75
49,35
-1129
49,50
-13111
50,00
-52350

BAN
42424434
28417403
14504845
9552525
7106420
5774238
5738376
5734815
5734222
5732443
5714715
5656406

CAN
8048763
7767164
7130205
6584929
6115869
5747023
5735489
5734339
5734147
5733572
5727826
5708755

TIR de l'Alternativa 2
r
VAN
6,00
35320284
10,00
21436713
20,00
7980914
30,00
3489155
40,00
1457368
50,00
373678
55,00
16806
55,27
-6
55,30
-1860
55,40
-8021
55,50
-14150

BAN
42841650
28696870
14647490
9646468
7176307
5712033
5183164
5157377
5154528
5145053
5135613

CAN
7521366
7260157
6666576
6157314
5718940
5338355
5166358
5157383
5156388
5153074
5149763

TIR de l'Alternativa 3
r
VAN
6
41765935
10
23360719
20
5773685
30
132332
30,38
2854
30,39
-498
30,40
-3848
30,50
-37196
40,00
-2266027

BAN
57388966
38441182
19621194
12922024
12755442
12751115
12746792
12703718
9613095

CAN
15623032
15080464
13847508
12789692
12752587
12751614
12750640
12740914
11879122

Els resultats obtinguts pel TIR de cada alternativa són molt bons, tan bons que fan sospitar.
Seria convenient fer una anàlisi de sensibilitat de aquests valors en funció del preu del temps
(podria ser menys car del que preveu la norma) i de la IMD, que podria ser inferior a
l’esperada.
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6.4.5 Resultats econòmics obtinguts
En general, per a què el projecte sigui rendible econòmicament, cal que s’acompleixin les
quatre següents condicions:

VAN ≥ 0

TIR ≥ r

B/C ≥ 1

PRI ≤ n

A continuació es mostren els resultats obtinguts per a les tres alternatives estudiades:
Taula A05-39: Resum dels principals indicadors utilitzats per a valorar les tres alternatives

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

VAN
34 375 671
35 320 284
41 765 935

B/C
5,27
5,69
3,67

PRI
4
4
5

TIR
49,34
50,27
30,39

D’aquesta anàlisi es pot concloure que les tres alternatives compleixen sobradament les
condicions mínimes de viabilitat. La TIR de l’alternativa 3 és menor que la de les alternatives 1 i
2 però, tot i així, una TIR del 30 % és molt alta per un projecte de carreteres. En tots tres casos
s’obtenen resultats clarament a la taxa d’interès actual, que per un dipòsit a termini difícilment
superen el 2%.
El període de recuperació de la inversió és ben curt en tots tres casos 4 anys per les
alternatives 1 i 2, 5 anys per l’alternativa 3.
Des de un punt de vista econòmic, només el valor actualitzat net (VAN) és superior per
l’alternativa 3. Però, donada la clara diferència entre la inversió inicial a fer per executar
l’alternativa 3 (cost de l’obra, PEC + expropiacions, de 17,2 milions d’euros) respecte les altres
dues alternatives (9,1 milions l’alternativa 1 i 8,6 milions l’alternativa 2) i tenint en compte la
conjuntura econòmica actual, sembla prudent descartar l’alternativa 3 i plantejar només les
alternatives 1 i 2. Queda clar que l’alternativa 3 està molt penalitzada pel cost del túnel
excavat.
Entre les alternatives 1 i 2 hi ha poques diferències des del punt de vista econòmic, però tots
els indicadors són una mica favorables a l’alternativa 2, que seria l’escollida si només ens
fixéssim en l’anàlisi de rendibilitat econòmica. De tota manera, caldria realitzar un exhaustiva
anàlisi multicriteri per fer intervenir en la decisió altres factors rellevants i poder executar
l’alternativa més adient des de tots els punts de vista.

7. ANÀLISI MULTICRITERI

7.1. Introducció
L’anàlisi multicriteri és una anàlisi paral·lela a l’estudi econòmic en la que s’intenta valorar de
forma conjunta tots els paràmetres que haurien de tenir importància per escollir una
alternativa a l’altra. El concepte bàsic és que la decisió final no hauria de fonamentar-se només
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en el criteri econòmic, tot i que aquest és molt important i més en el moment actual en el qual
obres molt necessàries no es comencen o fins i tot estan aturades per problemes econòmics
de les administracions que les han de dur endavant.

7.2. Descripció del mètode
S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet combinar
diferents criteris de valoració d’una proposta que, en principi, no serien fàcilment
combinables. Per poder comparar aquests diferents criteris, cal homogeneïtzar-los d’alguna
manera, com si poséssim tots aquests criteris en les mateixes unitats. Per poder
homogeneïtzar i comparar magnituds tan diferents caldrà:
a)
b)
c)
d)
e)

Seleccionar els diferents indicadors que volem tenir en compte en aquesta anàlisi
Decidir els diferents conceptes que componen aquests indicadors
Donar pesos a cada concepte que forma part de l’indicador
Donar uns pesos als diferents indicadors en funció de la seva importància
Finalment, fer una síntesi dels diferents indicadors per acabar obtenint una valoració
homogeneïtzada, multicriteri, de les diferents alternatives

Com es veurà, aquest procés té una bona part de subjectivitat a l’hora de fixar els pesos però,
si es seleccionen les magnituds o variables que es consideren les més representatives del
problema, prescindint de la resta per no dificultar el mètode de comparació, el mètode ens
portarà a triar la solució òptima segons els criteris que haurem fixat.

7.3. Criteris tinguts en compte
S’ha considerat convenient tenir en compte per a l’anàlisi multicriteri els criteris econòmics,,
els funcionals, els mediambientals i els territorials. Cada un d’aquests criteris genera un
indicador, que estarà composat de diferents conceptes amb diferents pesos, segons la
importància que es consideri que tenen. Tindrem doncs diverses valoracions de l’alternativa
dividides en quatre indicadors principals:
-

Indicadors econòmics
Indicadors mediambientals
Indicadors funcionals
Indicadors territorials

Primer s’assigna un pes a cada un d’aquests indicadors segons la seva importància relativa
estimada. Cada un dels criteris generals es desglossa en conceptes més concrets i
quantificables mitjançant una valoració de 0 a 10 punts, essent més beneficiós o satisfactori el
seu compliment quant més alt sigui aquest valor. Després s’assigna un pes intern a cadascun
d’aquests conceptes concrets, entre el 0 i el 1, de manera que els pesos de cada conjunt de
valoracions sumin la unitat. S’obté així una valoració sobre 10 per a cada alternativa per a
cadascun dels criteris considerats.
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Es presenta l’estudi multicriteri a la taula següent, amb les seves valoracions en detall:
INDICADORS MEDIAMBIENTALS (30%)
CONCEPTE
PES
Descompensació de terres
0,2
Impacte Paisatgístic
0,25
Impacte Acústic
0,25
Efecte barrera/Xarxa de camins
0,15
resultant
Xarxa hidrogràfica resultant
TOTAL

0,15
1

INDICADORS TERRITORIALS (20%)
CONCEPTE
PES
Integració urbanística i adaptació 0,4
al planejament vigent
Expropiacions
0,25
Ocupació de sòls forestals de valor 0,1
Ocupació de sòls agrícoles de
valor
0,25
TOTAL
1
INDICADORS FUNCIONALS (20%)
CONCEPTE
Longitud de la via

PES
0,1

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
7
6
6

8
5
5

2
8
7

5

7

8

6
6,05

7
6,2

5
6,1

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
8

8

9

5
5

5
4

7
6

5
6,2

6
6,35

7
7,7

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
6
6
7

Longitud de les alineacions corbes 0,35
amb radi inferior a 250 m

3

4

9,5

Longitud de les rampes amb 0,35
inclinació superior al 3%
Velocitat de projecte
0,2
TOTAL
1

3

4

5

5
3,7

5
4,4

7
7,175

INDICADORS ECONÒMICS (30%)
CONCEPTE
PES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
Inversió inicial
0,3
8
9
1
TIR
0,4
8
9
6
VAN
0,1
5
6
7
B/C
0,1
7,5
8
6
PRI
0,1
9
9
8
TOTAL
1
7,75
8,6
4,8
SÍNTESI D'INDICADORS
CONCEPTE
MEDIAMBIENTALS
TERRITORIALS
FUNCIONALS
ECONÒMICS
TOTAL

PES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
0,3
1,815
1,86
1,83
0,2
1,24
1,27
1,54
0,2
0,74
0,88
1,435
0,3
2,325
2,58
1,44
1
6,12
6,59
6,25
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Aquesta anàlisi multicriteri aboca doncs a triar l’alternativa 2. Però cal dir que posa en
evidència que les diferències entre les tres alternatives no són grans si tenim en compte el
conjunt de factors que es consideren més importants. Així doncs, tot i triar l’alternativa 2, la
introducció d’un altre criteri o la consideració diferent dels pesos, de les ponderacions, podria
fer variar la decisió. Per exemple, podrien existir criteris més polítics que fessin variar la
decisió. I el millor de tot és que això no seria tan dolent com en d’altres projectes, per què en
aquest cas les tres alternatives semblen prou bones. L’alternativa 3 es veu perjudicada per la
seva alta inversió inicial.
De tota manera, com ja s’ha dit, caldria fer una anàlisi de sensibilitat dels indicadors
econòmics, ja que els resultats obtinguts per de cada alternativa són molt bons, tan bons que
fan sospitar. Seria convenient veure com variarien aquests valors en funció del preu del temps
(podria ser menys car del que preveu la norma) i de la IMD, que podria ser inferior a
l’esperada.
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1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu de l’annex de traçat és descriure les característiques i paràmetres que defineixen el
traçat de l’alternativa seleccionada (alternativa 2) com a variant de la carretera BV-2421 a La
Palma de Cervelló. També es justificaran els criteris utilitzats en la definició geomètrica del
traçat, en planta i en alçat.
Els programes de traçat utilitzats han estat dos:
-

-

InRoads: s’ha utilitzat per buscar els traçats que s’adaptessin al que demanava el
problema plantejat, dibuixant moltes alternatives fins a arribar a tres de definitives i
diferenciades
WinH: s’ha utilitzat per, un cop els traçats de les alternatives havien estat definits amb
InRoads, aconseguir els moviments de terra detallats numèricament, a més d’altres
resultats, ja que aquest aspecte no era dominat per l’autor del projecte amb el
programa InRoads

2. NORMATIVA UTILITZADA

La normativa utilitzada per a la definició del traçat de la variant es basa en:
-

Norma 3.1-IC Trazado. Instrucción de Carreteras, aprovada per l’ordre ministerial del
27 de desembre de 1999 (BOE del 2 de febrer de 2000)
Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat definitivament el 20 d’abril de 2010
pel Govern de Catalunya

Tot i que no és normatiu, pel disseny dels enllaços s’ha utilitzat la publicació “Nudos de
carreteras. Normativas y tendencias actuales”, un recull de les ponències del curs
desenvolupat en l’acord marc entre l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i
Ports de Barcelona i la “Asociación Española de la Carretera”, entre el 21 i el 23 de novembre
del 2001.

3. CRITERIS PER AL DISSENY DE LA NOVA CARRETERA
Els criteris considerats per al disseny de la nova variant de la carretera BV-2421 al seu pas per
la Palma de Cervelló ja han estat esmentats a la introducció de l’annex 5 (Estudi
d’alternatives). Si els combinem amb els criteris tècnics, ens queden els següents criteris a
seguir:
1. L’objectiu principal de la variant és el de reduir el trànsit de pas que actualment
discorre pel nucli urbà de La Palma de Cervelló.
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2. Reduir el temps de recorregut del trànsit passant actual gràcies a la possibilitat de
desviar-lo per fora de la població. L’anàlisi cost-benefici (Annex 5) demostra que això
és molt rentable
3. Millorar la qualitat de l’itinerari i que sigui més fàcil pels conductors conduir-hi, és a dir
que s’obtingui un bon nivell de servei per al trànsit. Per això s’han dissenyat unes
corbes circulars en planta el més generoses possible per a obtenir una conducció més
còmoda i segura que la que proporciona l’actual traçat, tot això sense deixar
d’adaptar-se al terreny, que és força accidentat.
4. Adaptar la geometria en alçat el màxim possible al terreny, tot i l’accidentada
orografia de la zona per on es passa.
5. Evitar l’ocupació del sòl urbanitzable no programat que el municipi de La Palma de
Cervelló té previst en el seu POUM entre el petit nucli de Can Vidal i el nucli de La
Palma. Tampoc impedir la possibilitat de que un dia s’uneixin els dos polígons
industrials que actualment hi ha al sud del nucli, a tocar de la N-340: el polígon
industrial Grab i el de Can Mascaró,
6. Limitar al màxim l’ocupació per part de la carretera de la zona fluvial de la riera de
Rafamans i l’impacte ambiental sobre l’ecosistema que conforma.
7. Provocar la mínima afectació a les propietats, procurant no dividir-les.
8. Limitar l’impacte visual de l’actuació sobre el paisatge de La Palma de Cervelló

3.1. Tipus de carretera

3.1.1 Carretera actual
La carretera BV-2421 actual pertany a la xarxa local. Però l’ús que se’n fa és intermunicipal, és
a dir que usuaris de diferents municipis l’utilitzen per a incorporar-se a la xarxa viària principal
des del seu nucli residencial o viceversa.
Probablement, la carretera actual no té unes característiques de traçat en planta adequades
per la intensitat de trànsit que té. Aquestes característiques actuals varien en funció del punt
quilomètric en què ens situem, però es poden dividir bàsicament en tres trams:
-

El tram entre la B-24 i l’extrem sud del nucli de La Palma de Cervelló
El tram urbà
El tram entre l’extrem nord del nucli de La Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat

El primer tram té dos carrils de 3,5 m d’amplada i vorals variables d’entre 0,60 i 1 m. Els radis
mínims són actualment de 80 i 100 metres, tot i que quan es surt des de la B-24 els radis són
més amples (150, 180 i fins i tot de 400 m). Es presenta un llistat d’aquest primer tram del
traçat actual (provenint de InRoads) en el que es poden veure els radis.

4
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 6. Traçat

Imatge A06-1: Radis del tram de la BV-2421 existent entre la B-24 i el sud del nucli de LaPalma:

Els segon tram és el de la travessa urbana i, per tant, els radis tenen una menor importància ja
que la velocitat està encara més limitada i hi ha semàfors. De tota manera, a les successives
corbes els radis són d’uns 80 m, 63 m, 75m,... i el radi a la sortida del nucli és d’uns 80 m. Els
vorals queden substituïts per voreres (tot i que no n’hi ha a tot el tram).
Al tercer tram, ja fora del nucli, els radis successius són aproximadament de 90 m, 61 m, 95 m,
150 m, 107 m, i... de 43, 35, 41 just a la zona abans d’enllaçar amb la nova variant proposada.
Els carrils tornen a tenir entre gairebé 3,5 m d’amplada
Queda doncs molt clar que, si la nova carretera té un radi mínim de 150 m com té, la qualitat
de la conducció augmentarà molt significativament.
Des del punt on enllaça la nova variant amb la carretera actual i anant en direcció a Corbera,
els radis són de 76 m, 84, 169, 92, 460, 106, 50 i 73 m. Així doncs, potser no cal fer un traçat
que permeti anar molt ràpid per la nova variant per què, al tornar a l’actual tram entre La
Palma i Corbera, els vehicles es trobaran amb uns radis petits, fins i tot un de 50 m!

3.1.2 Carretera projectada
La carretera projectada és una carretera convencional de dos carrils, un per cada sentit de
circulació. Té una secció de dos carrils de 3,5 m i dos vorals de 1,5 m (o secció 7/10). El radi
mínim de l’alternativa finalment triada és de 150 m. Aquest radi mínim es troba a tres corbes,
les altres tenen radis més generosos com es pot veure al llistat de traçat en planta. Serà doncs
una carretera del grup 2 segons la norma 3.1-IC de Traçat.
Aquest radi mínim millora molt el radi mínim de la carretera existent en aquest tram segons
s’ha vist a l’apartat anterior. També s’ha digitalitzat aproximadament el traçat proposat per
l’estudi informatiu del 2001 (el que anava per la zona fluvial de la riera de Rafamans que es vol
5
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 6. Traçat

preservar) i s’ha vist que el radi mínim era de 130 m, el que correspon a una carretera C-60.
També es millora doncs respecte aquesta proposta (en planta).

3.2. Velocitat de projecte
La velocitat del projecte és la velocitat específica mínima del conjunt de trams que formen el
conjunt del traçat. Segons la norma 3.1-IC de Traçat, un radi mínim de 130 m correspon a una
velocitat de projecte de 60 km/h i un radi de 155 m correspon a una velocitat de projecte de
65 km/h. Considerarem doncs que la carretera és una C-60 tot i que la velocitat de projecte és
de gairebé 65 km/h.
La raó d’haver triat aquesta velocitat de projecte queda explicada a l’Annex 5 “Estudi
d’alternatives” i s’hi arriba després d’haver intentat molts i molts traçats amb la intenció
d’adaptar el traçat al terreny el màxim possible a l’hora que es respecta la xarxa hidrogràfica i
la de camins, tot i que ambdues acaben tenint modificacions, com és habitual en aquest tipus
d’obres.

4. TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT

4.1. Traçat en planta
El traçat en planta es composa d’un seguit d’alineacions rectes i circulars connectades
mitjançant corbes de transició (clotoides), segons els paràmetres establerts a la “Norma 3.1 IC
Trazado”, de la “Instrucción de carreteras”, respectant sempre els límits establerts per una via
de velocitat de projecte de 60 km/h.

4.1.1 Definició de l’eix
L’eix del traçat de la carretera es defineix segons els criteris geomètrics de la norma 3.1-IC de
la “Instrucción de carreteras”. La definició en planta i alçat de l’eix és única i contínua, i
coincideix amb l’eix de la carretera, ja que es tracta d’una carretera amb una única calçada.
S’ha tingut en compte la coordinació del traçat en planta i alçat per tal d’evitar les pèrdues
visuals.

4.1.2 Alineacions rectes
Les rectes han de complir unes longituds mínimes i màximes establertes a la “Norma 3.1 IC
Trazado, de la “Instrucción de carreteras”:
Recordant que la velocitat de projecte és Vp = 60 km/h:
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-

Longitud mínima d’una recta entre corbes en “S” = 1,39 · Vp = 83,4 m
Longitud mínima d’una recta entre corbes en “C” = 2,78 · Vp = 166,8 m
Longitud màxima d’una recta = 16,70 · Vp = 1002 m

La limitació màxima es fonamenta en la seguretat vial, serveix per evitar problemes relacionats
amb el cansament, els excessos de velocitat per la monotonia del traçat i els enlluernaments.
De la mateixa manera la norma fixa les limitacions de longituds mínimes per tal que es
produeixi una acomodació i adaptació a la conducció.
En aquest punt cal remarcar que, un cop triada l’alternativa 2 com a definitiva, s’han fet
algunes correccions de traçat en trams que tenia en comú amb altres alternatives per a
millorar-la. El criteri de la longitud mínima d’una recta entre corbes en “C” ha fet que es
modifiqués un tram, aproximadament entre el PK 1+900 i el PK 2+240, que es composava
d’una recta (d’uns 72 m) precedida i seguida de dues corbes de radi 150 m en el mateix sentit
(és a dir, en “C”). Finalment s’ha adoptat una corba de radi 275 m que, si bé no s’adaptava tan
bé al terreny com el tram en “C” inicialment projectat, sí que complia la condició de longitud
mínima d’una recta entre corbes en “C” i, a més a més, oferia una millor harmonia al traçat en
aquell tram. També es va haver de modificar una mica la rasant, baixant-la una mica per evitar
que el terraplè del costat dret de la carretera (costat del nucli de La Palma) no fos molt extens.

4.1.3 Alineacions circulars
En les alineacions circulars, s’ha imposat la limitació de radi mínim de 150 m enlloc dels 130 m
estrictament necessaris per una C-60 segons la norma per aconseguir un millor confort en la
conducció i, sobretot, perquè és el màxim radi que el terreny permetia quan s’intentava, com
a les alternatives 1 i 2, sortejar l’elevació del terreny sense entrar en túnel. Això s’aconseguia
a l’alternativa 1 amb el túnel artificial de La Soleia de 60 m seguit d’un viaducte d’uns 100 m
però, a l’alternativa finalment triada, l’alternativa 2, s’aconsegueix només amb un túnel
artificial de 109 m.
Així doncs, en aquest projecte ha estat el terreny qui ha fixat el radi mínim a utilitzar (afegit,
evidentment, a tots els condicionants previs que se li imposaven al traçat).
Les clotoides utilitzades com a corbes de transició tenen per equació
R · L = A2
essent A el paràmetre de la clotoide, complint sempre les condicions de paràmetre mínim
marcat per la norma “3.1-IC de Trazado” en funció de la velocitat de projecte, dels radis de les
corbes enllaçades i dels seus peraltes. Les clotoides són corbes d’acord i s’inclouen en el traçat
en planta de la carretera per evitar les discontinuïtats en la seva curvatura i facilitar una
transició suau de l’acceleració centrífuga i del peralt entre alineacions diferents.
La norma “3.1-IC de Trazado” fixa per aquest tipus de carreteres un peralt del 7%. Aquest valor
es produeix a la corba circular. Entre l’alineació anterior i l’inici de la corba circular, s’aplica la
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llei de peralts que fa créixer linealment el peralts des del seu valor a l’alineació anterior (si és
recta, correspondrà al bombeig del -2%) fins al valor del 7% durant la longitud de la clotoide.

4.2. Traçat en alçat
Per a definir el traçat en alçat s’utilitzen dos tipus d’elements que són les rasants d’inclinació
uniforme i les corbes d’acord vertical

4.2.1 Rampes i pendents
Segons la norma “3.1-IC de Trazado”, els valors màxims de la inclinació de la rasant en rampes i
pendents són, en carreteres de calçada única del tipus “convencional” com és el cas:
Taula A06-2: Paràmetres Kv mínims i desitjables a una carretera C-60 i C-80

Vp.
(km/h)
80
60

Inclinació
màxima (%)
5
6

Inclinació
excepcional (%)
7
8

Font: Norma 3.1-IC Trazado

A causa del relleu accidentat en el qual es situa la carretera, i també a causa de l’objectiu de
reduir els moviments de terra i adaptar-se al terreny, la nova via projectada té inclinacions de
la rasant importants, sobretot en el segon tram, aproximadament entre el PK 0+831 i el PK
1+220, on la inclinació de la rasant arriba al 7%. És on s’intenta guanyar cota pel vessant que
mira cap a La Palma (el vessant obac). L’alternativa 1 tenia 300 m al 5 % i uns 180 m al 6,5 %,
és a dir menys pendent però més longitud amb pendent fort. L’alternativa 1 anava guanyant
cota enganxada al terreny i, en canvi, l’alternativa 2, en passar per l’altre costat, no pot
adaptar-s’hi tan bé per la presència de la urbanització o barri de Can Vidal. Això fa que es trobi
l’elevació del terreny al davant, havent-la de salvar amb aquesta inclinació del 7 % que inclou
un túnel artificial de 109 m a partir del PK 1+091 fins el PK 1+200. En canvi, no li cal cap
viaducte a la sortida del túnel (com el que sí apareixia a l’alternativa 1). Després, ja en el tram
3, els pendents són molt més suaus (1%, 0,5% i -0,5%) fins a arribar al 4,5% del viaducte sobre
la Riera de Rafamans. Aquí també li calen els murs que limiten el terraplè.
La norma “3.1-IC de Trazado” també diu que els valors mínims de la inclinació de la rasant en
rampes i pendents són del 0,5 % a causa de la necessitat de que l’aigua de pluja que caigui
sobre la plataforma s’escoli en un sentit a l’altre de la carretera. També diu que es podrà reduir
excepcionalment la inclinació però sense baixar d’un 0,2 %. En el cas de la variant proposada a
La Palma de Cervelló un tram amb el 0,5% i un altre amb el 1% de inclinació, és a dir que es
compleix perfectament aquest requisit.
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4.2.2 Acords verticals
Les corbes d’acord vertical serveixen per unir dues rasants d’inclinació uniforme. S’utilitzen per
això paràboles d’equació y = x2 /2Kv , essent Kv el que es coneix com a paràmetre de l’acord
vertical. Segons la Norma “3.1-IC Trazado”, els paràmetres mínims i els desitjables a una
carretera C-60 per a respectar la visibilitat de parada són:
Taula A06-3: Paràmetres Kv mínims i desitjables a una carretera C-60 i C-80

Vp.
80
60

Kv Mínim
Convex
3050
1085

Concau
2636
1374

Kv Desitjable
Convex
Concau
7125
4348
3050
2636

Font: Norma 3.1-IC Trazado

Els valors mínims per una carretera C-60 s’han respectat àmpliament ja que, com es pot
comprovar al llistat de traçat, fins i tot s’ha pogut superar els valors fixats com a desitjables. De
tota manera, per afegir seguretat al traçat i, sobretot, per què les condicions de traçat ho
permetien, els paràmetres han estat generosos: 5000, 3500, 3500, 12000, 12000 i 3500. Els
canvis de rasant són doncs molt suaus per què no es guanyava res fent-los més ajustats.

5. COORDINACIÓ DEL TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT

Els traçats en planta i en alçat de la nova variant proposada s’han coordinat segons els criteris
dictats per la Norma “3.1-IC Trazado”. L’objectiu és evitar les anomenades “pèrdues de traçat”
i els trams amb poca visibilitat per aconseguir una circulació còmoda i segura. Les “pèrdues de
traçat” són els efectes que es produeixen quan, en un cert moment, el conductor pot veure, en
un cert instant, dos trams de carretera sense poder veure’n un de situat entre els dos
anteriors.
Aquesta coordinació s’assoleix a la pràctica fent que els punts de tangència dels acords
verticals, en coincidència amb una corba circular, estiguin situats dins de la clotoide en planta i
el més propers possible al punt de radi infinit (és a dir, el més a prop possible de l’alineació
recta).

6. SECCIÓ TRANSVERSAL

6.1. Secció tipus estàndard
Es defineix com a secció tipus estàndard la que no correspon a un cas especial, que ja es
tracten a l’apartat següent (6.2)
La secció transversal del tronc de la carretera és una calçada única de 7 metres d’amplada,
amb dos carrils de 3,5 m cada un, un per cada sentit de circulació. Els vorals del tronc principal
són de 1,5 m d’amplada.
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Als costats de la carretera on hi hagi terraplè, la inclinació d’aquests serà sempre de 3/2 (3 en
planta, 2 en vertical). Entre els terraplens i el voral del seu costat, es deixa una berma de
0,75m (amb una inclinació transversal d’un 4%) on es situaran les barreres de seguretat i la
senyalització vertical. A les zones de desmunt es projecta una cuneta del tipus STR-15 (amb
dren col·lector on calgui).de 1,5 m d’ample (0,90+0,60) i profunditat 0,15 m i una banqueta de
desmunt (per possibles despreniments) de 1 m d’ample i una inclinació transversal d’un 4%
La inclinació transversal (peralt) permetrà evacuar amb facilitat les aigües superficials de
manera que el seu recorregut sigui el mínim possible. Aquesta inclinació és tal que:
-

En alineacions rectes constarà d’un bombeig del 2% des de l’eix central de la calçada
cap a cada costat i serà la mateixa per cada carril i el voral corresponent
Serà la mateixa per la calçada i els vorals
En corbes circulars el pendent transversal de la carretera (el peralt) és continu
La transició entre trams amb diferent peralt es realitza al llarg de la corba de transició
(clotoide).

Els ramals consten d’un carril de 4,5 m d’ample, un voral al costat dret de 1,5 m i un voral al
costat esquerre de 1 m. On hi hagi desmunt, es col·locarà una cuneta del tipus TTR-10
(0,90+0,10) i 1,15 m de profunditat. Aquestes cunetes disposen d’una banqueta entre el final
de la cuneta i el peu del talús del desmunt de 0,50 metres d’amplada.
La norma “3.1-IC de Trazado” fixa per aquest tipus de carreteres un peralt del 7%. Aquest valor
es produeix a la corba circular. Entre l’alineació anterior i l’inici de la corba circular, s’aplica la
llei de peralts que fa créixer linealment el peralts des del seu valor a l’alineació anterior (si és
recta, correspondrà al bombeig del -2%) fins al valor del 7% durant la longitud de la clotoide.

6.2. Seccions tipus especials
En alguns trams del traçat, la secció transversal del tronc principal serà diferent de la
projectada i descrita a l’apartat anterior. Seran els casos del túnel artificial, del viaducte i dels
ramals dels enllaços de l’inici i el final de la variant. La Norma 3.1-IC Trazado dóna indicacions
sobre elles que es seguiran en aquest projecte.

6.1.1 Secció tipus en túnel artificial
La Norma 3.1-IC Trazado defineix una secció tipus per a túnels a carreteres de calçada única en
carreteres convencionals C-60 que és la següent:
voral de 1,0 m + 2 carrils de 3,5 m + voral de 1,0 m = 9,0 m
A ambdós costats de la carretera es disposaran voreres elevades de 0,75 m d’amplada
(l’elevació serà de 15 cm).
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Com es tracta d’una C-60, no caldrà cap zona intermitja ratllada com sí caldria en una C-80 o C100.
Aquesta secció tipus és la que es farà servir al túnel artificial que es preveu a l’alternativa
escollida.

6.1.2 Secció tipus en viaducte
La Norma 3.1-IC Trazado defineix una secció tipus per “obres de pas”, com són els viaductes.
Diu que en obres de pas de longitud igual o menor a 100 m mesurada entre estreps, es
mantindrà l’amplada de la calçada i els vorals. En el cas que ens ocupa, el viaducte sobre la
riera de Rafamans té una longitud entre estreps d’uns 125 m, així que es podrà adoptar la
secció que proposa la norma per a carreteres C-60:
voral de 1,0 m + 2 carrils de 3,5 m + voral de 1,0 m = 9,0 m
És a dir que s’adopten les mateixes amplades per als carrils i els vorals que a la secció en túnel.
Tot i que la Norma 3.1-IC Trazado no especifica que calgui posar voreres als viaductes de les
carreteres de la categoria C-60, sí que es preveuran en el viaducte sobre la riera de Rafamans
per possibilitar el pas (i probablement alguns serveis que hi passin per sota). Les voreres seran
elevades de 0,75 m d’amplada i elevació de 15 cm.

6.1.3 Secció tipus dels ramals
Els ramals unidireccionals consten d’un carril de 4,5 m d’ample, un voral al costat dret de 1,5 m
i un voral al costat esquerre de 1 m. On hi hagi desmunt, es col·locarà una cuneta del tipus
TTR-10 (0,90+0,10) i 0,15 m de profunditat. Aquestes cunetes disposen d’una banqueta entre
el final de la cuneta i el peu del talús del desmunt de 0,50 metres d’amplada.

7. MODIFICACIONS DEL TRAÇAT DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA
Després de fer l’anàlisi d’alternatives, l’escollida ve ser l’alternativa 2. Al desenvolupar el
projecte constructiu, es varen detectar algunes possibles millores en el traçat. Tres d’elles van
ser finalment incorporades al traçat. Podria pensar-se que aquests canvis haurien afectat a
l’elecció de l’alternativa però, com es veurà, no és així.
Les modificacions proposades són:
1) Aproximadament entre el PK 1+900 i el PK 2+240 de l’alternativa definitiva, a les
alternatives 1 i 2 hi havia una recta precedida i seguida de dues corbes de radi 150 m
en el mateix sentit (és a dir, en “C”) que era més curta (72 m) que l’exigit pel criteri de
la longitud mínima per aquest tipus de corbes (166,8 m, veure l’apartat 4.1.2). Es va
modificar el traçat una mica per resoldre aquest problema. Finalment s’adopta una
corba de radi 275 m que, si bé no s’adapta tan bé al terreny com el tram en “C”
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inicialment projectat, sí que compleix la condició de longitud mínima d’una recta entre
corbes en “C” i, a més a més, ofereix una millor harmonia al traçat en aquell tram.
També es va modificar una mica la rasant, baixant-la una mica per evitar que el
terraplè del costat dret de la carretera (costat del nucli de La Palma) no fos molt
extens. No es canvien les dades a l’anàlisi d’alternatives, per què el canvi és mínim i,
sobretot, les alternatives 1 i 2 coincideixen en aquest tram, el que vol dir que aquesta
modificació s’hagués hagut de fer també a l’alternativa 1. Respecte a l’alternativa 3,
que ja no tenia aquest problema, la variació en el preu de l’alternativa 2 és tan minsa
que no faria canviar la decisió.
2) En un principi, les tres alternatives interceptaven, en el primer tram del seu traçat, una
línia d’alta tensió de 220 KV, aproximadament al PK 0+234. En els tres casos calia
desplaçar una sola torre, el que tenia el mateix cost per a les tres alternatives. Per
estalviar aquesta despesa i simplificar l’obra, s’han modificat els traçats de les
alternatives 1 i 2 en aquella zona. En canvi, en el cas de l’alternativa 3, això no ha estat
possible per la rigidesa que imposava el radi mínim de 265 m que exigeix la seva
velocitat de projecte de 80 km/h.
3) Els enllaços amb les carreteres existents als punts d’inici i final del projecte van ser
pensades principi com unes rotondes a cada extrem. En això,les tres alternatives
plantejades coincidien. Això feia que tots els vehicles que passessin per la variant
s’haguessin d’aturar o al menys reduir molt la seva velocitat per entrar amb prudència
a les dues rotondes. Finalment, es va decidir optar per una solució d’enllaços on
l’itinerari sense interrupcions fos el que uneix Corbera i Barcelona sense passar per La
Palma. Això va ser per què es va considerar que, vistes les dades de trànsit de l’annex
8, la variant projectada serà utilitzada pels vehicles que fan aquest itinerari en un o
altre sentit sense passar per La Palma. Els viatges generats al nucli de La Palma no
agafaran la variant (ja que aniran per la via actual, en direcció a Barcelona o a Corbera
travessant el nucli), així que no té gaire sentit fer una rotonda per ells.
4) El punt on es situava l’enllaç nord de la variant amb l’actual carretera BV-2421 es va
portar des de l’inicialment previst fins al de la solució final pels motius explicats al
següent apartat 8 (Inici i final del projecte) d’aquest mateix annex.

8. INICI I FINAL DEL PROJECTE
Actualment la carretera BV-2421 neix a una rotonda de la B-24 (via d’alta capacitat que es
situa al mateix corredor que l’antiga N-340), i al llarg de uns 9 km va recollint el trànsit generat
a les urbanitzacions que pengen d’aquesta carretera fins a arribar a Corbera de Llobregat.

8.1. Criteris
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A l’hora de decidir quins eren els punts d’inici i final del projecte de traçat s’han tingut en
compte els següents criteris d’entre els bàsics fixats a l’annex 5:

1. Evitar l’ocupació del sòl urbanitzable no programat que el municipi de La Palma de
Cervelló té previst en el seu POUM entre el petit nucli de Can Vidal i el nucli de La
Palma. La via projectada no hauria doncs de separar els dos nuclis.
2. Provocar la mínima afectació a les propietats agrícoles, procurant no dividir-les. Per
exemple, s’ha intentat respectar al màxim la propietat de Can Mascaró a la zona de
sortida del projecte
3. No impedir la possibilitat de que un dia s’uneixin els dos polígons industrials que
actualment hi ha al sud del nucli, a tocar de la N-340: el polígon industrial Grab i el de
Can Mascaró, actualment separats per la propietat agrícola de Can Mascaró i el
Torrent de Can Mascaró

8.2. Posició dels enllaços

8.2.1 Posició de l’enllaç sud
Per a no separar els nuclis de La Palma i de Can Vidal, la nova variant havia de començar al sud
de Can Vidal. A continuació es reflexiona sobre el punt on començar aquesta carretera.
Imatge A06-4: Possibles localitzacions per a l’inici de la nova variant de la BV-2421 (numerades en vermell):

2

1
3

Font: Elaboració pròpia a partir d’una imatge de l’ICC

Una primera possibilitat seria que la variant comencés a la mateixa rotonda on s’inicia l’actual
BV-2421 des de la B-24, però com una carretera diferent a l’actual BV-2421. Això obligaria a
13
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refer la rotonda deprimida d’enllaç amb la B-24, que és força nova, ja que, si es mantenen les
dues vies que ara en surten, no hi ha prou espai entre el ramal de l’actual BV-2421 que en surt
i la N-340, aprofitada aquí com a ramal. A més, caldria un desmunt important, ja que el terreny
de Can Mascaró està elevat respecte la carretera (com es pot apreciar a la imatge anterior).

Una segona possibilitat seria que comencés entre el polígon industrial de Can Mascaró i Can
Vidal, però la carretera per aquí va força més baixa que el terreny i la nova variant hauria de
començar amb importants desmunts. A sobre, no hi hauria possibilitat de donar accés directe a
la carretera des del polígon Grab. A més, els terrenys que s’haurien d’ocupar trepitjarien part
d’una gran propietat de agrícola de l’extrem sud de Can Vidal. Al allunyar-se d’aquesta
alternativa s’eviten possibles al·legacions dels propietaris. Els costos d’expropiació dels sòls
urbans que es troben al sud de Can Vidal encaririen més l’obra i separarien el futur nucli
format per La Palma i Can Vidal.

Imatge A06-5: Vista des de la B-24 (sobre la rotonda deprimida) de l’actual BV-2421 (dreta) i la N-340 (esquerra):

Font: Google Earth

Una tercera possibilitat era fer sortir la nova variant de la N-340, que ara exerceix de ramal de
la B-24 a partir de la rotonda de Can Mascaró. Si no es situa massa a prop del Torrent de Can
Mascaró, aquesta solució queda prou a prop del polígon industrial Grab i permetria iniciar la
variant prou lluny dels terrenys agrícoles de Can Mascaró i de la finca adjacent que queden a
una cota més elevada, evitant així grans moviments de terra i disminuint l’impacte visual des
d’aquestes finques agrícoles.

Per tot això, la solució adoptada inicialment era la tercera, aproximadament com a la imatge:
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Imatge A05-6: Localització adoptada per a l’inici de la nova variant de la BV-2421:

Font: Elaboració pròpia

Però, un cop analitzat el trànsit existent actualment a la BV-2421 i donada la petita mida que
pot tenir la rotonda a la N-340 a causa de la limitació d’espai per l’existència del torrent de Can
Mascaró (la rotonda pot ser com a màxim d’uns 58 m de diàmetre exterior i uns 38 m de
diàmetre interior), es considera que la important IMD que es preveu que circularia per la nova
variant (uns 12500 vehicles/dia des de la seva posta en servei), es considera més adequat
projectar una via que no impliqui reduccions de la velocitat (les causades per les possibles
rotondes) per als conductors que circulin en el trajecte Corbera-B-24 o l’invers.

8.2.2 Posició de l’enllaç nord
La posició de l’enllaç de reincorporació a l’actual traçat de la BV-2421 també ha estat una de
les modificacions que s’han produït al traçat definitiu respecte les alternatives que es van
plantejar a l’estudi d’alternatives del traçat.
Les tres opcions considerades han estat les següents:
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Imatge A05-7: Possibles localitzacions per al final de la nova variant de la BV-2421 (numerades en vermell):

A

B
C

L’alternativa A ha estat la utilitzada a l’anàlisi d’alternatives per a totes les alternatives. El
traçat arribava pràcticament perpendicular a l’actual BV-2421 i així hi havia espai per a posar
els ramals de la rotonda. També respectava la llera de la riera de Rafamans, que era creuada
en viaducte pel punt més estret que es va trobar. Com a factor negatiu, aquesta posició de
l’enllaç era la més allunyada del nucli i difícilment serviria per atraure els conductors que,
baixant de la urbanització de Fontpineda, volguessin anar cap a Barcelona.
L’alternativa B es situa en un punt entremig de A i C. Respecta menys la llera de la riera que si
l’alternativa A, molt més que si es fa a l’alternativa C.
L’alternativa C és aproximadament on empalmava la proposta de l’estudi informatiu del 2001.
Estava prou a prop del nucli com per atraure els vehicles que baixen de Fontpineda, però en
contra tenia que la ocupació de la llera de la riera era molt important per ser el punt on la vall
és més ample d’entre les tres alternatives. També cal dir que ocupava l’espai de Can Via, un
espai públic on molts ciutadans hi passen estones de lleure i hi mengen a l’aire lliure. L’impacte
visual del viaducte desaconsella fer-lo en aquest punt.
Un cop descartada l’alternativa C, la A té l’avantatge de fer el viaducte més curt i de ser millor
lloc per posar la rotonda, la B de fer la variant més curta. Si es decideix posar una rotonda, és
per què s’espera que algú faci el moviment de la Palma cap el nus i després torni enrera per la
variant cap a Barcelona. Com sembla que aquest moviment és minoritari respecte el que ve de
Corbera cap a Barcelona, i donada la distància de A respecte el nucli, s’acaba decidint no posar
una rotonda per afavorir l’itinerari Corbera-B-24 i deixar-lo sense aturades a les rotondes.
L’enllaç triat es descriu al següent apartat

9. ENLLAÇOS

Els enllaços amb les carreteres existents als punts d’inici i final del projecte van ser pensades
inicialment com unes rotondes a cada extrem per a les tres alternatives plantejades. Això feia
que tots els vehicles que passessin per la variant s’haguessin d’aturar o al menys reduir molt la
seva velocitat per entrar amb prudència a les dues rotondes. Finalment, es decideix optar per
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una solució d’enllaços on l’itinerari sense interrupcions sigui el que uneix Corbera i Barcelona
sense passar per La Palma. Això ha estat per què s’ha considerat que, vistes les dades de
trànsit de l’annex 8, la variant projectada serà utilitzada pels vehicles que fan aquest itinerari
en un o altre sentit sense passar per La Palma. Els viatges generats al nucli de La Palma no
agafaran la variant (ja que aniran per la via actual, en direcció a Barcelona o a Corbera
travessant el nucli), així que no té gaire sentit fer una rotonda per ells.

9.1. Enllaç nord
Allà on es vol situar l’enllaç de l’actual BV-2421 amb la nova variant (la localització anomenada
B a la imatge A05-7 de l’apartat 8.2.2) no hi ha prou espai físic com per a posar un enllaç de les
dimensions que demanaria un enllaç del tipus trompeta. En realitat, fins i tot la rotonda no
seria fàcil d’encabir, i s’acabaria fent una rotonda de diàmetre molt petit per aconseguir-ho, el
que finalment reduiria molt la seva capacitat, i aquest fet no casa amb l’elevada intensitat de
trànsit que circularia per la nova variant.
Aquest enllaç és doncs un enllaç que no conté tots els moviments, és incomplet. No és gaire
habitual que un enllaç de tres trams no contingui tots els moviments però, com ja s’ha
esmentat, aquí es justifica per:
-

la manca d’espai per fer un enllaç complet
el moviment no contemplat seria totalment minoritari i té una alternativa clara

9.2. Enllaç sud
Al punt on la nova variant enllaça amb la N-340, es podrien plantejar tres moviments possibles
pels vehicles provenint de Corbera: el que permet incorporar-se a la B-24, el que permet anar
per la N-340 cap a Quatre Camins o bé el que permetria anar cap a Cervelló. Però el moviment
dels vehicles que, venint de Corbera per la variant, volen anar cap a Cervelló ja es podrà
produir anant cap a la B-24 i fent un canvi de sentit a la rotonda elevada de la B-24, que està a
uns 130 metres d’aquest enllaç. Es constata que la capacitat d’aquesta rotonda és prou
important (té un diàmetre de 80 m) i que el moviment de Corbera cap a Cervelló serà molt
minoritari respecte al de Corbera cap a la B-24, i que l’espai per situar un ramal entre la nova
variant i el polígon industrial i la N-340 és molt curt. Per tot això, es creu totalment admissible
fer un enllaç incomplet. Així s’evitarà provocar l’aturada del trànsit que vingui per la nova
variant i també del que vingui per la N-340 en qualsevol dels sentits.

10. ESTUDI DE VISIBILITAT
En qualsevol punt del traçat de la carretera, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn de la
forma, dimensions i disposició dels elements de traçat. Per a que totes les maniobres es
puguin efectuar de manera segura, es requereix una visibilitat mínima.
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En aquest apartat es consideraran les següents visibilitats: visibilitat d’aturada i visibilitat
d’avançament.

10.1. Visibilitat d’aturada
Prèviament a la visibilitat d’aturada, és necessari definir la distància d’aturada com la distancia
total recorreguda per un vehicle obligat a aturar-se, mesurat des de la seva situació en el
moment d’aparèixer l’objecte que motiva l’aturada. Per la velocitat de projecte de 60 km/h, i
considerant els valors indicats en la Norma 3.1-IC pels paràmetres de la fórmula següent,
s’obté el valor de la distància d’aturada:

Dp = vp · tp/3,6 + vp2 / 254 · (fl + i)
on:
  és la distància d’aturada (m)
 és la velocitat de projecte expressada en km/h (60 km/h)
fl és el coeficient de fregament longitudinal roda-paviment (0.390 segons taula 3.1 de la
“Norma de Trazado 3.1-IC”)
i és la inclinació de la rasant (en tant per u)
tp és el temps de percepció i reacció (que es pren de 2 segons)
La distància de parada depèn doncs de la inclinació de la rasant.
S’entén per visibilitat d’aturada aquella necessària per efectuar la distància de parada en
condicions de seguretat; és a dir, la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la
posició d’un vehicle que circula cap a aquest obstacle, en absència de vehicles intermitjos, en
el moment que pot veure’l sense que desaparegui de la seva vista fins arribar a aquest. La
distància del punt de vista de l’obstacle es mesura en una línia paral·lela a l’eix de la calçada i a
1,50 metres del marge dret de cada carril. En el cas de la visibilitat d’aturada, l’objecte està
situat a 1,50 m de la vora dreta de la carretera i té una alçada de 0,20 m. L’observador està
situat també a una distància de 1,50 m de la vora dreta de la carretera i té una alçada d’ 1,10
m.
Segons la instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància d’aturada
mínima.

10.2. Visibilitat d’avançament
Segons la Norma 3.1 IC. es defineix com a distància d’avançament, la distància necessària per a
que un vehicle pugui avançar un altre que circula a menor velocitat en presència d’un tercer
que circula en sentit contrari. A efectes d’aplicació de la normativa esmentada, es prendrà com
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a valor de distància d’avançament aquell indicat a la taula 3.2 corresponent a la velocitat de
projecte d’aquesta variant (60 km/h). En aquest cas, la distància d’avançament és de 400
metres.
Es considera com a visibilitat d’avançament la distància existent al llarg del carril pel que es
realitza l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del vehicle que
circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que després desaparegui de la
seva vista fins a finalitzar l’avançament.
En el cas de la visibilitat d’avançament, l’observador té una alçada d’ 1,10 m i l’obstacle també;
i la distància entre els vehicles es mesurarà al llarg de l’eix de la carretera. Segons la instrucció,
la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància d’avançament mínima
(descrita anteriorment).

11. DESCRIPCIÓ DE L’OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT
Per a la definició del traçat i càlcul de la seva planta, perfil longitudinal, la plataforma i les
seccions transversals de plataforma i terreny, s'ha emprat el programa de traçat WH, que
constitueix una eina en el projecte d’obres lineals i especialment els problemes inherents a un
projecte de carreteres.
El programa permet obtenir:
- Definició geomètrica de l’eix en planta i el seu càlcul, per la obtenció del llistat d’alineacions.
- Definició i càlcul de l’eix longitudinal: per Kv i per punt de pas de la paràbola
- Definició de la secció transversal i obtenció de cotes en tots els punts característics de la
mateixa.
- Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal.
- Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals.
- Càlcul de fitxers de dibuix en format DXF, compatibles amb programes de CAD
A continuació es descriuen per ordre les diferents fases del càlcul de la traça.
El fitxers resultants del programa s’adjunten al final d’aquest apartat.

11.1. Planta de la traça
És precís definir dues coordenades per cada alineació recta, els paràmetres de les corbes
d’acord (clotoides) i els radis de circumferència corresponents per cada un dels acords.
El programa admet diversos tipus d’alineacions:
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- Alineació fixa: element circular o de recta que es pot situar a l’espai de manera única i sense
que estigui condicionada per cap altra alineació. Imposa a les altres alineacions on s’han de
situar.
- Alineació giratòria: element circular o de recta que s’obliga a passar per un punt concret
(punt de gir), pertanyent a la recta o cercle. No és clotoide.
- Alineació flotant: element circular o de recta que no es pot situar a l’espai de manera única,
la posició inicial del qual ve condicionada per les alineacions fixes que la limiten.
Unes poques lleis regeixen la disposició d’aquests elements:
•
•
•
•

“La primera alineació és sempre fixa”
“Després d’una alineació giratòria ve una de flotant”
“Després d’una flotant en ve una de fixa”
“En corbes circulars, el signe del radi és positiu quan l’avanç del cercle coincideix amb
el sentit de les agulles del rellotge si es progressa per la traça en sentit dels Pk’s
creixents”

Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre les
alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S'obté com resultat, el llistat
d'alineacions que a continuació es detallen per a una correcta interpretació:
- alin: número d'alineació.
- Tipus: fa referència al tipus d'alineació.
- P.K.: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació.
- longitud: distància en metres sobre l'eix entre cada dos punts singulars consecutius.
- X tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència.
- Y tangència: coordenada i (UTM) del punt de tangència.
- Xc: coordenada x (UTM) del centre del cercle.
- Yc: coordenada y (UTM) del centre del cercle.
- I: punt d'inflexió de clotoide.
- azimut: fa referència a l’angle de sortida de l’alineació respecte a la vertical.
- radi: valor del radi de l'alineació
- paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició.
Els valors obtinguts són el resultat de diferents tempteigs i modificacions per tal d’adequar-se
a la normativa de traçat i a la traça desitjada.
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11.2. Perfil longitudinal i transversal del terreny
Es genera a partir del traçat en planta, tallant el terreny longitudinalment i transversalment.
Els perfils transversals del terreny s’establiran cada 20 metres. Són el fonament del perfil
longitudinal de la traça i els perfils transversals del terreny i la plataforma que s’obtindran
després del càlcul de la plataforma.
11.3. Perfil longitudinal de la rasant
Per a cada pendent/rampa definirem un PK i la seva cota, així com la inclinació de la rasant en
ell i el paràmetre (Kv) de l’acord següent. La inclinació es consigna com a positiva/negativa
segons augmenti o disminueixi la cota en el sentit dels PK’s creixents.
De la mateixa forma que en el traçat en planta, després de l'entrada de les dades necessàries
per a la definició de la rasant de la carretera, s'han definit tots els elements que constitueixen
el traçat en alçat, obtenint-se com a resultat el llistat que a continuació es detalla per a una
correcta interpretació.
- pendent: inclinació de la rasant en %.
- longitud: distància en metres sobre l'eix entre punt d'entrada i punt de sortida de l'acord.
- paràmetre: valor del paràmetre de l'acord vertical (Kv).
- vèrtex: indicació del PK i cota del vèrtex de l'acord.
- entrada a l'acord: indicació del PK i cota del punt d'entrada a l'acord.
- sortida de l'acord: indicació del PK i cota del punt de sortida de l'acord.
Tant en el traçat en planta com en alçat, el programa proporciona un llistat amb les
coordenades corresponents dels punts singulars i d’aquells fixos segons l’equidistància
assignada (20m), indicant també els paràmetres definitoris de l’eix en el punt en qüestió.
Al final de l’annex s’adjunten els llistats extrets del programa utilitzat. Es presenten els punts
singulars en planta i alçat, així com els llistats de punts successius en planta i alçat segons
l’equidistància assignada.
En el document 2 Plànols, es representen gràficament les alineacions en planta i alçat.
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11.4. Càlcul de la plataforma
Es defineixen diferents trams , establint els seus Pk’s extrems. Un tram és un segment o porció
de la nostra carretera a on varia alguna característica respecte al tram anterior. Es poden
introduir “punts de tall” als perfils, deguts a la presència d’algun element que impedeixi al
talús arribar al terreny natural.
El càlcul de la plataforma requereix la introducció en el programa de diferents lleis (es defineix
un costat “esquerre” i un de “dret” de la plataforma, vistos en el sentit d’avanç dels Pk’s
creixents):
- Llei de peralts: S’ha fet servir el gir al voltant de l’eix de la traça. El signe del peralt en el
costat esquerre és negatiu si s’abat en el sentit de les agulles del rellotge, entre que és positiu
en el dret si s’abat en sentit oposat a les agulles del rellotge.
- Llei de secció transversal: demana les amplades de carril i voral per cada costat de la
plataforma, així com de les bermes.
- Llei de terraplè: Les dades són el pendent del talús de terraplè i l’amplada de bermes.
- Llei de desmunts: és possible distingir diferents capes de terreny, amples i desnivells de
bermes, cunetes i banquetes, juntament amb el talús de desmunt i la disposició de les
banquetes.
- Llei de terra vegetal: és possible distingir espessors de terra vegetal per desmunt i terraplè.
Només es demana el valor d’aquests espessors.
En el Document “Plànols”, es representen gràficament les seccions transversals.
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LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT
A continuació es presenten els llistats dels eixos de l’alternativa escollida, en planta i en alçat:
Planta
Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\ALT-2
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\Alt-2
Data: 02/05/2013 19:30:41
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

1

CIRC.

0,000

216,968

414839,472
414687,148

4583920,034 367,2306
4583833,880

-175,000

2

CLOT.

216,968

36,571

414655,171
414619,785

4584005,933 288,3013
4583996,769

-80,000

3

CLOT.

253,540

36,125

414619,785
414619,785

4583996,769 281,6493
4583996,769

-85,000

4

CIRC.

289,665

260,707

414584,869
414545,539

4583987,550 287,3988
4584183,644

200,000

5

CLOT.

550,372

36,125

414366,793
414352,565

4584093,924 370,3844
4584127,115

85,000

6

CLOT.

586,497

72,250

414352,565
414352,565

4584127,115 376,1339
4584127,115

170,000

7

CIRC.

658,747

87,383

414324,108
413966,615

4584193,496 370,3844
4584014,055

-400,000

8

CLOT.

746,130

72,250

414276,722
414227,816

4584266,709 356,4769
4584319,855

-170,000

9

CLOT.

818,380

32,400

414227,816
414227,816

4584319,855 350,7274
4584319,855

-90,000

10

CIRC.

850,780

107,407

414205,679
414395,404

4584343,505 354,8527
4584506,306

250,000

11

CLOT.

958,187

32,400

414155,109
414147,524

4584437,327 382,2036
4584468,820

90,000

12

RECTA

990,587

248,819

414147,524
0,000

4584468,820 386,3289
0,000

0,000

13

CLOT.

1239,406

42,667

414094,501
414094,501

4584711,924 386,3289
4584711,924

80,000

14

CIRC.

1282,072

205,857

414083,454
413942,910

4584753,096 377,2748
4584700,681

-150,000

15

CLOT.

1487,929

42,667

413919,227
413877,960

4584848,799 289,9065
4584838,114

-80,000

16

CLOT.

1530,596

40,139

413877,960
413877,960

4584838,114 280,8524
4584838,114

-85,000

17

CIRC.

1570,735

229,876

413839,229
413805,363

4584827,661 287,9505
4585004,446

180,000

18

CLOT.

1800,610

50,139

413645,952
413626,901

4584920,850 369,2524
4584967,182

95,000
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Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\ALT-2
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\Alt-2
Data: 02/05/2013 19:30:41
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

19

CLOT.

1850,749

61,455

413626,901
413626,901

4584967,182 378,1189
4584967,182

130,000

20

CIRC.

1912,204

324,906

413604,064
413357,096

4585024,199 371,0056
4584903,238

-275,000

21

CLOT.

2237,109

61,455

413338,926
413278,112

4585177,637 295,7906
4585169,029

-130,000

22

CLOT.

2298,564

50,000

413278,112
413278,112

4585169,029 288,6773
4585169,029

-100,000

23

CIRC.

2348,564

94,453

413228,609
413218,043

4585162,245 296,6351
4585361,965

200,000

24

CLOT.

2443,017

36,125

413136,599
413104,561

4585179,299 326,7005
4585195,963

85,000

25

CLOT.

2479,142

42,667

413104,561
413104,561

4585195,963 332,4499
4585195,963

80,000

26

CIRC.

2521,809

27,731

413066,408
413012,516

4585214,976 323,3958
4585074,992

-150,000

27

CLOT.

2549,540

42,667

413039,757
412997,293

4585222,498 311,6262
4585226,236

-80,000

28

CLOT.

2592,207

42,667

412997,293
412997,293

4585226,236 302,5720
4585226,236

-80,000

29

CIRC.

2634,874

82,001

412954,829
412982,070

4585229,974 311,6262
4585377,479

150,000

30

CLOT.

2716,875

42,667

412882,118
412853,165

4585265,633 346,4286
4585296,920

80,000

31

CLOT.

2759,542

32,400

412853,165
412853,165

4585296,920 355,4828
4585296,920

90,000

32

CIRC.

2791,942

44,789

412831,784
412651,278

4585321,255 351,3575
4585148,288

-250,000

33

CLOT.

2836,730

57,600

412798,072
412749,019

4585350,653 339,9521
4585380,779

-120,000

34

CLOT.

2894,330

46,286

412749,019
412749,019

4585380,779 332,6182
4585380,779

-90,000

35

CIRC.

2940,616

39,204

412709,746
412814,901

4585405,207 341,0372
4585545,090

175,000

36

CLOT.

2979,820

46,286

412681,298
412654,652

4585432,063 355,2988
4585469,865

90,000
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Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\ALT-2
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\Alt-2
Data: 02/05/2013 19:30:41
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

37

CLOT.

3026,105

46,286

412654,652
412654,652

4585469,865 363,7178
4585469,865

90,000

38

CIRC.

3072,391

68,272

412628,006
412494,403

4585507,667 355,2988
4585394,640

-175,000

39

CLOT.

3140,663

46,286

412574,982
412532,211

4585549,984 330,4626
4585567,582

-90,000

40

CLOT.

3186,949

67,586

412532,211
412532,211

4585567,582 322,0437
4585567,582

-140,000

41

CIRC.

3254,535

5,621

412469,613
412599,082

4585592,956 329,4621
4585852,451

290,000

42

CIRC.

3260,156

0,000

412464,608
412599,082

4585595,514 330,6960
4585852,451

290,000

Alçat
Nom del fitxer de l'alçat
: C:\PFC_PEP\WIN\ALT-2
Titol: ALT-2
Data/hora última modificació: 06/05/2013 17:19:34
NR

P.K.

COTA

PENDENT%/PARAMETRE

P.K. INICI

0,000

73,497

4,500

1

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

284,070
359,070
434,070

86,280
89,655
90,780

4,500
-5000,000
1,500

2

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

638,591
734,841
831,091

93,848
95,292
102,029

1,500
3500,000
7,000

3

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

1220,352
1360,352
1500,352

129,277
139,077
137,677

7,000
-3500,000
-1,000

4

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

1890,585
1980,585
2070,585

133,775
132,875
133,325

-1,000
12000,000
0,500

5

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

2305,100
2365,100
2425,100

134,498
134,798
134,498

0,500
-12000,000
-0,500

6

TANGENT ENTRADA
VERTEX
TANGENT SORTIDA

2909,104
2996,604
3084,104

132,078
131,640
135,578

-0,500
3500,000
4,500

3260,156

143,500

4,500

P.K.FINAL
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Ramals
Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\C1-1
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\C1-1
Data: 06/05/2013 17:52:40
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

1

CIRC.

0,000

38,348

415047,911
414976,803

4583855,971 273,3615
4584015,873

175,000

2

CLOT.

38,348

46,286

415011,450
414965,486

4583844,337 287,3120
4583839,208

90,000

3

CLOT.

84,634

42,250

414965,486
414965,486

4583839,208 295,7309
4583839,208

65,000

4

CIRC.

126,884

10,287

414923,717
414951,190

4583833,430 282,2823
4583737,278

-100,000

5

CLOT.

137,171

42,250

414913,989
414877,439

4583830,101 275,7333
4583809,075

-65,000

6

CLOT.

179,421

42,250

414877,439
414877,439

4583809,075 262,2847
4583809,075

-65,000

7

CIRC.

221,671

16,041

414840,889
414803,687

4583788,048 275,7333
4583880,871

100,000

8

CIRC.

237,713

0,000

414825,585
414803,687

4583783,298 285,9456
4583880,871

100,000

Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\C1-2
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\C1-2
Data: 06/05/2013 17:56:30
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

1

CIRC.

0,000

72,765

415011,450
414976,802

4583844,337 287,3118
4584015,873

175,000

2

CLOT.

72,765

21,214

414939,211
414985,081

4583844,958 313,7823
4583839,039

-90,000

3

CIRC.

93,979

50,701

414918,880
414961,769

4583850,944 323,2682
4583963,018

120,000

4

CLOT.

144,680

46,875

414876,696
414848,280

4583878,387 350,1659
4583915,567

75,000

5

CLOT.

191,555

46,286

414848,280
414848,280

4583915,567 362,5998
4583915,567

90,000

6

CIRC.

237,840

162,083

414820,974
414689,377

4583952,896 354,1809
4583837,540

-175,000

7

CIRC.

399,924

0,000

414676,243
414689,377

4584012,046 295,2177
4583837,540

-175,000
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Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\C1-3
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\C1-3
Data: 06/05/2013 18:32:03
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

1

CIRC.

-191,015

195,861

414676,671
414684,944

4584005,060
4583830,256

96,9893

175,000

2

CLOT.

4,846

46,286

414838,615
414857,080

4583913,983 168,2403
4583871,580

90,000

3

CLOT.

51,132

40,333

414857,080
414857,080

4583871,580 176,6593
4583871,580

55,000

4

CIRC.

91,465

72,355

414874,792
414935,149

4583835,487 159,5413
4583880,007

-75,000

5

CLOT.

163,820

49,049

414937,359
414991,160

4583805,040
4583820,510

98,1243

-65,000

6

CIRC.

212,869

30,500

414984,459
414759,269

4583817,653
4584352,153

74,6154

-580,000

7

CIRC.

243,370

0,000

415012,242
414759,269

4583830,229
4584352,153

71,2677

-580,000

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\C2-1
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\C2-1
Data: 07/05/2013 14:41:57
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

1

RECTA

-1,263

1,263

412555,980
0,000

4585594,303 271,7966
0,000

0,000

2

CLOT.

0,000

26,667

412554,839
412554,839

4585593,762 271,7966
4585593,762

-40,000

3

CIRC.

26,667

11,934

412530,022
412516,881

4585584,165 285,9437
4585642,709

60,000

4

CLOT.

38,601

47,586

412518,195
412461,720

4585582,723 298,6064
4585600,925

60,000

5

CIRC.

86,187

7,345

412472,782
412600,670

4585595,293 329,0748
4585855,571

290,000

6

CIRC.

93,532

0,000

412466,231
412600,670

4585598,615 330,6873
4585855,571

290,000
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Nom del Fitxer: C:\PFC_PEP\WIN\C2-2
Títol: C:\PFC_Pep\WIN\C2-2
Data: 06/05/2013 19:17:52
ALIN

TIPUS

P.K.

LONGITUD

X Tang.
XC o I

Y Tang.
YC o I

AZIMUT

RADI
PARAMETRE

1

CIRC.

-19,315

19,315

412495,307
412969,428

4585577,676 123,7662 -1300,000
4586788,134

2

CLOT.

0,000

2,769

412513,344
412515,938

4585570,765 122,8204
4585569,796

-60,000

3

CLOT.

2,770

30,000

412515,938
412515,938

4585569,796 122,7525
4585569,796

-60,000

4

CIRC.

32,770

10,796

412543,561
412487,893

4585558,147 130,7103
4585451,841

120,000

5

CLOT.

43,565

30,000

412552,887
412576,649

4585552,716 136,4377
4585534,437

60,000

6

CLOT.

73,565

38,462

412576,649
412576,649

4585534,437 144,3954
4585534,437

50,000

7

CIRC.

112,027

9,846

412608,295
412633,697

4585512,842 125,5605
4585572,673

-65,000

8

CLOT.

121,873

38,462

412617,614
412655,873

4585509,694 115,9174
4585507,675

-50,000

9

CLOT.

160,334

24,000

412655,873
412655,873

4585507,675
4585507,675

97,0825

-60,000

10

CIRC.

184,334

2,425

412679,862
412674,737

4585508,135 102,1755
4585358,222

150,000

11

CLOT.

186,760

24,000

412682,285
412706,149

4585508,032 103,2048
4585505,549

60,000

12

RECTA

210,760

55,622

412706,149
0,000

4585505,549 108,2978
0,000

0,000

13

RECTA

266,382

0,000

412761,300
0,000

4585498,320 108,2978
0,000

0,000
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1. INTRODUCCIÓ

Donat que el present projecte consisteix en la construcció d'un nou tram de carretera amb
l’execució de la pertinent capa de trànsit, serà necessari el pintat de la senyalització horitzontal
i la col·locació de la senyalització vertical i abalissament de la carretera.
Als corresponents plànols de Plantes de Senyalització, a escales 1:2000, es representen
gràficament les diferents marques vials, així com la seva posició al llarg de la traça. A les
mateixes plantes de senyalització s’han assenyalat els trams en els que es disposa barrera de
seguretat del tipus doble ona.
Aquest annex es refereix a les “Marques Vials”, “Abalissament Vertical” i “Barreres de
Seguretat”. No és objecte d’aquest annex la definició de la senyalització i abalissament
provisional necessaris durant l’execució de les obres.
A continuació es recullen els criteris i normatives utilitzats per a la definició de la senyalització
horitzontal, l’abalissament i les barreres de seguretat.
La senyalització que es disposa correspon a la d’una CARRETERA CONVENCIONAL 1+1 amb
característiques de traçat corresponents a una carretera en terreny accidentat i ondulat
(segons els trams), amb una velocitat de projecte de 60 Km/h. Es tracta, per tant, d’una
carretera amb calçada única de doble carril, un per cada sentit de circulació amb carrils de 3,5
m d’amplada i vorals d’1,5 m.

2. ACTUACIONS A DESENVOLUPAR

Les actuacions a desenvolupar en l’àmbit de la senyalització, abalissament i defenses de les
obres descrites en el present projecte són les següents:
-

Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques vials)
Disposició de nova senyalització vertical, d’acord amb la normativa vigent, al llarg de
tot el tram de la variant
Disposició de barrera flexible nova (amb captafars) segons els plànols.

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. MARQUES VIALS

3.1. Normativa

La normativa utilitzada ha estat la Norma 8.2-I.C.“Marcas viales”, aprovada per Ordre
Ministerial de 16 de Juliol de 1987 (B.O.E. del 4 d’Agost i 29 de Setembre), i la 8.1-I.C.
“Señalización vertical” (Desembre de 1999). Altra Normativa aplicable, en el cas de les

3
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 07.Senyalització

marques vials, és la continguda en l’Ordre Circular 304/89 MV, de 21 de Juliol, sobre Projectes
de marques vials.
Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que tenen
per missió satisfer una o vàries de les següents funcions:
- Delimitar carrils de circulació.
- Separar sentits de circulació.
- Indicar les vores de la calçada.
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles.
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament).
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors.
- Repetir o recordar una senyal vertical.
- Permetre els moviments indicats.
- Anunciar, guiar i orientar als usuaris.
Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència
B-118 de la Norma UNE 48103, i totes elles reflectants.
Als plànols 15 d’aquest projecte (“ Senyalització i seguretat vial”)s’inclouen les plantes generals
de senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les
marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, etc.
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de l’execució dels diversos tipus de
marques vials, són objecte, en part, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest
Projecte de Construcció. Tot i així, es realitza una descripció general dels mateixos.

3.2. Tipologia de les marques vials

3.2.1 Marques longitudinals
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus:
a) Longitudinals discontínues
b) Longitudinals contínues
c) Longitudinals contínues adossades a discontínues
La senyalització per a cadascun d’aquests tipus es detalla tot seguit:
a) Longitudinals discontínues
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- Línia de separació de carrils normals (sentits). La seva funció és la separació de sentits de
calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. (Marca M1.2, per VM inferior a 100 Km/h). Es tracta de trams de 10 cm d’amplada i 2,0 m de longitud
separats 5,5 metres.
- Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia al conductor que s’aproxima una
marca longitudinal contínua, i la prohibició que aquesta marca implica (Marca M-1.9). Es tracta
de trams de 10 cm d’amplada i 2,0 m de longitud separats 1,0 metres.
- Línia per marge de calçada. Delimitació del marge de la calçada. L’amplada de la marca vial
no es contarà en la de la calçada. Per velocitat inferior a 100 Km/h i voral igual o menor que
1,5 m es disposarà la marca M-1.12. (trams de 1 metre de longitud, amplada de 15 cm i
separació entre trams de 2 metres).
- Línia per guia en intersecció. Indicació, dins d’una zona de creuament o trenat de trajectòries
de vehicles, de la perllongació ideal de les marques per separació de carrils o per marge de
calçada, així com dels carrils en que han de realitzar-se determinats moviments. Es tracta
d’una marca formada per trams de 1 metre separats 1 metre.
b) Longitudinals contínues
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació
(Marca M-2.2). Es tracta d’una línia de 10 cm que estableix la prohibició de l’avançament per ni
disposar de la visibilitat necessària per completar-lo una vegada iniciat, o per desistir d’ell.
- Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada (marca M-2.6). L’amplada de la
marca vial no es comptabilitza en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per
vies amb VM inferior a 100 Km/h i voral menor 1,5 m. Aquest no és el cas de la variant
projectada.
- Línia de contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al
trànsit i que, generalment, té per objecte o bé protegir una zona d’espera o bé proporcionar
una transició suau per vorejar un obstacle o per realitzar una maniobra de convergència o
divergència de carrils.
c) Longitudinals contínues adossades a discontínues
- Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 ó 3 carrils i doble sentit de circulació (Marca
M-3.2). Trams de 10 cm d’amplada, amb 2,0 metres de longitud separats 5,5 metres (adossats
a una línia contínua de 10 cm d’amplada). Evidentment, no és el cas de la carretera projectada
aquí.

3.2.2 Marques transversals
Poden ser contínues o discontínues. Una línia contínua disposada a tot l’ample d’un o varis
carrils del mateix sentit de circulació indica que cap vehicle la pot franquejar en compliment de
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la obligació imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una
senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc..
- Línia contínua de “detenció”. Es disposa la línia denominada M-4.1 de 0,40 m de gruix. Una
línia discontinua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en circumstàncies
anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la, quan hagin de cedir el pas
en compliment de la obligació imposada per: un senyal o marca de CEDIU EL PAS, quan no hi
hagi cap senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta.
- Línia discontínua de “cediu el pas”. Es disposa la línia denominada M-4.2 de 0,8 m de traç,
0,4 m de buit i de 0,40 m de gruix.

3.2.3 Altres marques
- Zebrat d’illetes de separació de carrils i zones excloses del trànsit (M-7.2)
- Pintat de fletxes, símbols i inscripcions (STOP o CEDIU EL PAS).

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL

4.1. Normativa

La normativa utilitzada ha estat la següent:
- Orden Circular 8.1-I.C. sobre senyalització vertical, de 25 de juliol de 1962. Hi ha un esborrany
de la “Instrucció 8.1-IC/90” sobre el mateix tema, en tramitació per a la “Secretaria General
Tècnica del Departament i les Comunitats Europees”.
- Notes de servei de la “Subdirecció General de Conservació i Explotació”, del 2 de gener de
1991, sobre “Aplicació de la Instrucció 8.1-IC/1990 (Senyalització vertical)” i “Senyalització de
trams de carretera convencional, situat entre trams d’autovia i autopista”. La última ha sigut
complementada pel escrit de la mateixa “Subdirecció General” del 18 de gener de 1991, sobre
“Senyalització de la connexió d’un tram d’autopista o autovia amb un tram de carretera
convencional”.
- Catàleg de senyals de circulació, publicat el Novembre de 1986 per la Direcció General de
Carreteres.
- Senyals Verticals de Circulació. Tom I. Característiques de les Senyals”, publicat en Març de
1992.
- Senyals Verticals de Circulació. Tom II. Catàleg i significat de les Senyals”, publicat en Juny de
1992.
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4.2. Senyalització vertical considerada

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i cartells d’orientació, localització
i destí situats al marge de la carretera o a sobre de la calçada.
L’actuació aquí especificada consisteix en reposar i completar, dins del tronc i dels nous
enllaços projectats, la senyalització vertical necessària; posteriorment es verifica que les mides
i alçades respecte a la via de la resta de senyals, corresponen a les normalitzades pel tipus de
via, en cas contrari s’efectua, si s’escau, observant sempre la seguretat vial, la corresponent
substitució de la senyal.
Al reunir la via les característiques de carretera convencional, la mida de les senyals que li
corresponen són:
- triangulars: 135 cm de costat
- circulars: 90 cm de diàmetre
- quadrades: 90 cm de costat
- rectangulars: 90 x 135 cm (base per alçada)
- senyal de STOP: 90 cm de costat
- senyals octogonals: 90 cm d’apotema

5.ABALISSAMENT VERTICAL

A més de la senyalització horitzontal s’inclou la definició del corresponent element
d’abalissament que és objecte d’aquest projecte; es tracta del captafars en barrera de
seguretat.

5.1. Captafars en barrera de seguretat

S’ha previst la disposició de plaques adossades en el sinus de la banda metàl·lica de la barrera
de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la Direcció General de
Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posaran en el primer suport del tram de barrera i a partir
d’aquest cada cinc suports, disposant-ne un també a l’últim suport del tram.
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de manera que
quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda inferior, en el cas de
doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 cm) d’alçada.
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Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars.

6.BARRERES DE SEGURETAT

6.1. Normativa

Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i el tipus
concret a col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el “Ministerio de Fomento”
en la publicació “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” del 1996,
segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de Servicio 1/95 S.G.C.”.

6.2. Criteris adoptats

S’ha previst la col·locació de barreres de seguretat en algun tram com a mitjà de protecció
d’algun element implantat al marge de la carretera. S’ha disposat barrera de seguretat doble
ona als marges de la carretera on hi hagi un talús de més de tres metres d’alçada, en les corbes
més pronunciades i també on se situï una obra de drenatge transversal (veure plantes de
senyalització i abalissament).

6.3. Descripció de la barrera de seguretat metàl·lica simple amb separador (biona)

La barrera de seguretat serà de doble ona (“biona”). La biona és una barrera de seguretat amb
separador, galvanitzada en calent, amb suports de perfil tubular de 120 x 55 mm, col·locats
cada 4 metres. La denominació tècnica segons el catàleg del MOPU és BMSNA4/T.
Tots el detalls constructius referents als elements de defensa i abalisament (barreres) es
troben definits en els plànols corresponents de detalls (biona de seguretat). Tanmateix, les
característiques i criteris d’implantació es troben especificats en el Plec de Prescripcions
Tècniques del present Projecte.
Els extrems aniran enterrats i ancorats d’acord amb la normativa vigent, en massís de 80 x 80 x
80 cm (desmunt) i de 100 x 100 x 100 cm (terraplè).
El costat superior de la banda es trobarà a 68 cm. per damunt de la rasant de l’extrem de la
calçada o vorera. En els marges el plànol tangent de la doble ona coincideix amb la línia
exterior de la vorera.
En els casos de corbes amb gir a l’esquerra, s’ha afegit una pantalla de protecció per a
motocicletes fixada als pals de suport de la mateixa barrera biona.
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1. INTRODUCCIÓ

En aquest annex es vol analitzar la situació actual i futura del trànsit de vehicles lleugers i
pesants que circulen i circularan per l’actual carretera BV-2421 i els que circularien per la
variant proposada. Obtenir aquesta IMD de lleugers i pesants ens permetrà calcular alguns
dels costos del transport que es plantegen a l’annex 5 (Anàlisi d’alternatives), en el seu apartat
6 (Anàlisi de rendibilitat econòmica). Estimar aquesta IMD també ens permetrà preveure la
categoria del trànsit de vehicles pesants que la variant projectada suportarà l’any de posada en
servei i, per tant, podrem dimensionar el ferm de la carretera a l’annex 9 (Ferms i paviments).
També es podrà calcular el nivell de servei de la carretera per tal d’assegurar-ne la seva
funcionalitat.

2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA MOBILITAT

El nucli urbà de La Palma de Cervelló es veu travessat per la carretera BV-2421, que exerceix
també com a carrer principal. S'hi barregen els trànsits de pas amb els interns, amb els
conflictes que això provoca. La carretera recull el trànsit de les urbanitzacions residencials de
baixa densitat que es troben al nord de La Palma (Fontpineda, bàsicament), tot i ser algunes
d'elles fora del seu terme municipal, i, sobretot, trànsit provenint del municipi veí de Corbera
de Llobregat. La tipologia d'urbanització dispersa característica de Corbera afavoreix molt l'ús
del vehicle privat, fent perdre eficiència al transport públic. Com es podrà veure a les dades
que s’analitzaran al punt següent, aquest trànsit molt sovint utilitza la BV-2421 passant per La
Palma, per després anar cap a la B-24, una via de doble calçada on ja es troba connectat a la
xarxa metropolitana de gran capacitat. Tot això fa que la BV-2421 suporti un trànsit molt
superior al que li tocaria a una travessia urbana. Això provoca retencions, accidents greus com
el del 1996, i enfrontaments entre els habitants del nucli de La Palma amb els de les
urbanitzacions. L'ajuntament de La Palma fa temps que reclama la construcció d'una variant de
la carretera BV-2421.

3. ESTIMACIÓ DEL TRÀNSIT

En aquest apartat s’analitzarà el trànsit a la carretera actual a partir de les dades mesurades
que estan a l’abast del públic en general.

3.1. Anàlisi del trànsit actual
Les dades de trànsit següents les va proporcionar el servei de carreteres de la Diputació de
Barcelona (DIBA).
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La DIBA té dades de 3 estacions d’aforament (la més propera al nucli té 7771 veh/dia, 8277 en
laborables, 50 % de pesants, que es concentren els dilluns, 66%, i caps de setmana). Però hi ha
altres estacions d’aforament a la mateixa carretera. Dues pertanyen a la xarxa d’estacions de la
Generalitat de Catalunya (la del quilòmetre 4 de la BV-2421 i la del quilòmetre 1,5), i també es
presenta la dada del trànsit a la B-24, on la BV-2421 desemboca. Les dades es presenten a la
taula següent:
Taula A08-1: Trànsit mesurat a diferents estacions d’aforament de la BV-2421

CARRETERA
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
B-24

PK
9000
8027
5385
4000
1500
nd

TITULAR
DIBA
DIBA
DIBA
Generalitat
Generalitat
Ministerio

IMD
788
2925
7644
12418
15717
30089

% Pesants
42,10%
3,16%
10%
4,96%
7,04%
5,98%

ANY
2012
2012
2012
2010
2007(*)
2010

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento. (*) Estació ja fora de servei

La situació de les estacions es presenta a la imatge següent:
Imatge A08-2: Estacions d’aforament de la BV-2421

km 8,0

km 5,38
km 4,0

km 1,5

Font: Base 1/50000 de l’ICC

Les dades disponibles de l’evolució de la IMD en els darrers anys es presenten a la taula
següent. Com es pot veure, les dades són incompletes. Caldria fer un estudi específic del
trànsit actual a la BV-2421. Però, amb les dades que es tenen, es mirarà d’interpretar els
moviments dels conductors.
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Taula A08-3: Evolució del trànsit a les estacions d’aforament de la BV-2421

Estació B-24 Estacions de la BV-2421
PK
PK
PK
Any B-24
1+500 4+000
5+385
1999
6601
2000
2001
17810 16359
6890
2002
2003
16458 13153
7448
2004
13489
2005
18874
8111
2006
14673
2007
15717
2008
6127
2009
2010 30089
12418
7771
2011
12623
2012
7644

PK
8+027

PK
9+000
726
775
798

2208
2372

807
1006

3099

1253

3396

1202

2925

788

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento

Les dades que més destaquen d’aquesta taula són que la IMD al PK 4 km (entre Corbera i La
Palma) va ser de 16 359 vehicles/dia l’any 2001 i de 14673 l’any 2006, i la IMD al PK 1,5 km
(entre La Palma i la B-24) va ser de 18874 el 2005 i de 15717 al 2007.
Per desgràcia, l'estació d'aforament del PK 1+500 ja no està en servei. Es podria mirar
d’actualitzar la darrera dada que se’n té, del 2007, fins al 2010, aplicant-li l’increment mig que
hagin tingut les estacions veïnes entre el 2007 i el 2010. Per això es presenta la taula següent,
amb els increments de trànsit respecte la dada anterior de cada estació:
Taula A08-4: Increments (%) del trànsit a les estacions

Any Km 1,5
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Incr.

Km 4,0

Incr.

Km 5,38 Incr.

km 8

Incr.

6601
17810

16359

16458

-7,6

18874

14,7

15717

-16,7

13153
13489
14673

12418
12623

-19,6
2,6

6890

4,4

7448

8,1

8111

8,9

2208
2372

7,4

8,8

-15,4
1,7

km 9

Incr.

726
775

6,7

798

3,0

807

1,1

1006

24,7

6127

-24,5

3099

30,6

1253

24,6

7771

26,8

3396

9,6

1202

-4,1

7644

-1,6

2925

-13,9

788

-34,4

Donada la variabilitat de les intensitats de trànsit durant aquests darrers deu anys,
probablement pels canvis de cicle econòmic, es creu que no es poden fer prognosis del trànsit
utilitzant mètodes simples com el de creixement lineal. Està clar que en aquesta carretera no
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ha funcionat així i que la IMD depèn actualment d’altres paràmetres que no controlem i no
podem abordar en un projecte com aquest. Caldria per exemple obtenir la matriu origen destí
a la xarxa estudiada i per això caldria fer un treball de camp amb enquestes. Com no s’està en
condicions de fer-ho, es faran hipòtesis amb les dades existents.
Es pot veure que cap altra estació no té dada a l’any 2007, només la del km 1,5. Totes tenen
oscil·lacions diverses que fan pensar en que seria poc representatiu extrapolar dades per
aproximar la dada del 2010 per l’estació del km 1,5. El que sembla més probable és que
l’estació que tingui un comportament més similar a la del km 1,5 (a l’extrem sud del nucli) sigui
la del km 4,0 (a l’extrem nord del nucli). Per això utilitzarem el darrer any en que es té la IMD
de les dues estacions (l’any 2003) per calcular de forma proporcional la IMD al km 1,5 durant
l’any 2010:
Taula A08-5: Deducció de la IMD al km 1,5 per anys en que no ha estat mesurada

Any
2003
2010
2011

km 1,5
16458
15538
15795

km 4,0
13153
12418
12623

En vermell es destaquen les dades deduïdes (o més aviat aproximades) per proporcionalitat.
Les estacions del PK 4000, al nord del nucli, i del PK 1500, al sud del mateix, confirmen que el
nucli és travessat per un trànsit intens. Justament la IMD a aquestes estacions és la que més
ens interessa en aquest estudi, ja que ens diu quans entren al nucli i el travessen
completament. Al matí, la gran majoria es dirigeixen cap a Barcelona i a la tarda - vespre en
tornen. Els que travessen el nucli pel matí provenen majoritàriament de Corbera, que és on es
pot dir que la carretera comença o acaba. En realitat¸ pot haver-hi una part del trànsit que
vingui de més enllà de Corbera, però les dades de l’estació del PK 9 km confirmen que és una
part petita del gruix del trànsit (IMD de 775 vehicles/dia a l’any 2000 i de 788 al 2012, amb un
màxim de 1253 al 2008).
La dada del PK 1500 potser ha augmentat als anys posteriors al 2007, arribant a superar els 16
000 vehicles/dia. Però va arribar a ser de gairebé 19 000 vehicles/dia a l’any 2005. Justament
aquell any no es té la dada de l’estació del PK 4 km, però es té la del 2004 (13489 vehicles/dia)
i la del 2006 (14673 vehicles/dia). Sembla doncs clar que una bona part del trànsit que arriba al
PK 1,5 km es genera fora del nucli de La Palma de Cervelló.
En un any donat, la diferència entre la IMD mesurada al PK 1,5 km i la del PK 4 km serà el
trànsit que té origen o destí dins del nucli de La Palma o bé que, des de La Palma, es desvia
per anar cap a les urbanitzacions “Fontpineda” o bé “Les Cases Pairals”. La resta del trànsit
seria doncs el que podria ser captat per la variant proposada, ja que no té interès en parar a La
Palma de Cervelló. Mirem de quantificar aquest volum de trànsit:
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Taula A08-6: Mesures de la IMD a les estacions 1,5 km i 4 km

Any
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2010
2011

PK 1+500
17810
16458

PK 4+000
16359
13153
13489

Diferència
1451
3305

18874
14673
15717
12418
12623

Del trànsit que arriba al km 4 sí que en tenim dades actualitzades, al 2010 la IMD hi va ser de
12418 vehicles/dia, al 2011 va ser de 12623 i al 2006 va arribar a un màxim de 14673
vehicles/dia.
Hipòtesi:
Suposarem menyspreable el trànsit que, venint de Corbera, té com a destinació final La
Palma de Cervelló i viceversa. Pel matí, són molts més els vehicles que fan el trajecte Corbera
– Barcelona (en realitat seria Corbera-B-24, ja que allà ja es connecten a la xarxa metropolitana
de alta capacitat) que els que, venint de Corbera, es queden a La Palma. I, a la tarda i vespre,
són molts més els que van de la B-24 a La Palma o a Corbera que els que es mouen entre La
Palma i Corbera. De tota manera, aquesta hipòtesi hauria de ser confirmada amb enquestes
específiques que queden fora de l’abast d’aquest treball. Els únics anys dels que es tenen
dades de les dues estacions són el 2001 i el 2003 i ja es veu que, en ambdós casos, una bona
part del trànsit és passant. Si tot o gairebé tot el trànsit mesurat a l’estació del PK 4 km és el
trànsit passant, hauríem de dimensionar la variant per una IMD d’entre 12500 i 16000 vehicles.
També cal dir que el trànsit a aquesta carretera és molt desequilibrat. Al matí, predomina
clarament el sentit cap a la B-24 i a la tarda - vespre cap a La Palma i Corbera.
Pel que fa al trànsit de vehicles pesants, al PK 4 km va ser de gairebé el 5% al 2010 i del 7% al
2007 al PK 1,5 km.

3.2. Trànsit de vehicles pesants
El trànsit de vehicles pesants s’analitza en profunditat a l’annex9 (Ferms i paviments). Aquí es
reprodueix una part d’aquest estudi.
S’estimen les IMD de vehicles pesants a les diferents estacions d’aforament suposant que els
percentatges de pesants que es tenen per un cert any es mantenen aproximadament
constants a cada estació d’aforament. Els resultats es presenten a la taula A08-2. En negreta,
les IMD mesurades; la resta són estimades. En vermell, les que corresponen a un T1.
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Taula A08-7: IMD de vehicles pesants mesurades a diferents estacions i les estimades suposant el %
de pesants constant amb el temps (en vermell, les que corresponen a un T1)
Estació B-24
%
IMD
pes

Any

IMDp

PK 1+500
%
IMD
pes

IMDp

PK 4+000
%
IMD
pes

IMDp

1999

PK 5+385
%
IMD
pes

IMDp

6601

660

PK 8+027
%
IMD
pes

PK 9+000
IMDp

2000
2001

17810

1254

16359

811

6890

16458

1159

18874

1329

2004
2005
2006

13153

652

13489

669

14673

% pes

IMDp

726

306

775

326

798

336

807

340

1006

424

689

2002
2003

IMD

7448

745

8111

811

2208

70

2372

75

728

15717 7,04 1106

2007
2008

6127

613

3099

98

1253

528

7771

777

3396

107

1202

506

764

2925

2009
2010
2011

30089

5,98 1799

12418 4,96 616
12623 5,21 658

2012

7644

10

3,16 92

788

El trànsit de pesants a l’estació d’aforament del punt quilomètric 4 ve ser de 658 vehicles
pesants/dia, que és una dada mesurada i no extrapolada. Es prendrà com a dada més recent i
més fiable del trànsit que pot arribar a passar l’any 2011 per la variant.

3.3. Conclusions sobre el trànsit actual i futur
Està clar que la variant estaria justificada per trànsit que hi ha hagut fis ara, i molt més pels
trànsits mesurats al 2005 i 2006. Una altra cosa podria ser la conjuntura actual, en la que
qualsevol inversió d’aquest tipus és vista com una quimera. Però, les dades del trànsit, tot i
haver disminuït, segueixen mostrant un excés de trànsit circulant per l’interior del nucli de La
Palma. I quan el cicle econòmic torni a fer créixer les IMD, es tornarà a agreujar el problema.
Presentem un resum de les idees clau que s’han extret de l’anàlisi qualitatiu de les dades:
1) Comparat amb la resta de trànsit que circula per la BV-2421, suposarem menyspreable
el trànsit que, venint de Corbera, té com a destinació final La Palma de Cervelló i
viceversa.
2) També cal dir que el trànsit a aquesta carretera és molt desequilibrat. Al matí,
predomina clarament el sentit cap a la B-24 i a la tarda - vespre cap a La Palma i
Corbera.
3) L'estació d'aforament del PK 1+500 ja no està en servei, però la IMD del 2005 és de
18874 vehicles/dia, la del 2007 és de 15717 vehicles/dia i la del 2011 la podriem
aproximar per 15795 vehicles/dia.
4) Vistes les dades als dos extrems del nucli urbà, es pot afirmar que fins a un 80 % del
trànsit que arriba al km 1,5 ve de Corbera de Llobregat i, per tant, seria usuari
8
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potencial de la nova variant de la BV-2421. Es podria dimensionar la carretera per una
IMD de 15000 vehicles/dia (gairebé assolit al 2006 al km 4,0), o fins i tot per una IMD
de 16500 vehicles/dia (gairebé assolit al 2001 al km 4,0)
5) El trànsit que passa pel km 4 de la BV-2421 és el que seria usuari potencial de la nova
variant de la BV-2421. N’hauriem de descontar els viatges Corbera-La Palma o La
Palma-Corbera, que passarien per aquesta secció i no estarien interessats en agafar la
variant. Però també es pot esperar que alguns viatges generats a LaPalma de Cervelló
o a l’urbanització de Fontpineda reculin uns metres per poder estalviar-se la travessa
del nucli urbà. Això seria més cert quant més es mirés de pacificar el trànsit dins del
nucli urbà, un dels objectius de l’Ajuntament. Tot això sense oblidar que els habitants
de La Palma també hauran de poder anar cap a Barcelona. S’haurà d’arribar a un
equilibri que faci que els viatges que es generin des del nord del nucli cap a Barcelona
tinguin tendència a agafar la variant i que els que es generin al sud del nucli no tinguin
gaires dificultats per a anar cap al sud.
6) Donada la variabilitat de les intensitats de trànsit durant aquests darrers deu anys,
probablement pels canvis de cicle econòmic, es creu que no es poden fer prognosis del
trànsit utilitzant mètodes simples com el de creixement linial. Està clar que en aquesta
carretera no ha funcionat així i que la IMD depèn actualment d’altres paràmetres que
no controlem i no podem abordar en un projecte com aquest.
Conclusió: es mirarà de dimensionar per una IMD esperada de 12500 vehicles diaris, que seria
suposar que actualment, gairebé tots els vehicles que van de Corbera a La Palma passant pel
PK 4 travessen el nucli.

4. NIVELLS DE SERVEI

En aquest apartat es desenvolupa el càlcul de la capacitat i nivell de servei de la carretera
utilitzant les fórmules i coeficients que figuren en el “Manual de capacidad de carreteras” del
1995.
A les carreteres convencionals, els nivells de servei depenen de les característiques
geomètriques com la inclinació si hi ha rampes singulars, de la freqüència de zones amb
prohibició d’avançament, etc., que eren diferents a cada alternativa plantejada. També
depenen de la velocitat mitjana, així que depenen de la velocitat de projecte i això també era
diferent segons l’alternativa. Un cop triada l’alternativa 2, ja queda ben definit el traçat i la
velocitat de projecte (60 km/h).
A les carreteres convencionals, es defineix com a “segment normal” un tram amb inclinació i
menor o igual al 3% i longitud menor a 800 m. Si una rampa té i una inclinació menor del 3 %
però una longitud més gran que 800 m, també es considera especial. Si la inclinació és superior
al 3%, serà rampa especial en qualsevol cas.
En segments normals, la variable que s’utilitza per a definir el nivell de servei és el
“percentatge de retard mig”.
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De cara a calcular els nivells de servei en segments normals, a les carreteres convencionals es
defineixen unes condicions ideals, que són:
-

Carrils d’amplada igual o superior a 3,6 m
Vorals d’amplada igual o superior a 1,8 m
Tots els vehicles són lleugers
Distribució entre sentits del 50/50
Terreny pla

Quan aquestes condicions no es compleixen, les intensitats màximes en els segments normals
per a un nivell de servei donat són:

( IS )x = ( I/C )x · Ci · fa · fvp · fr
On Ci = 2800 vehicles lleugers / hora

fa = factor d’ajustament per l’amplada dels carrils i els vorals
fvp = factor de vehicles pesants
fr = factor de repartiment entre sentits
I = intensitat =

 

   




= 

Quan els segments no són normals, com és el cas d’uns quants trams de l’alternativa escollida,
caldrà ajustar les intensitats límits en les quals es canvia de nivell de servei.
Pels càlculs de capacitat i nivells de servei s’utilitza la Intensitat horària de projecte, que es
pren com a la IH30, és a dir l’hora en la qual el volum de trànsit només queda superat 30 hores
l’any, aplicant-li un factor d’hora punta. Quins valors prendre? A les estacions d’aforament que
ens interessen (PK4 i PK 1,5) no tenim els valors de IH30 ni el factor d’hora punta, per això
extrapolarem amb les dades de l’estació més propera, la del PK 5,385 de la BV-2421:
De les dades d’aquesta estació, en surt:
IMD 2005 = 8111 vehicles/dia
IH30 = 565 vehicles/hora
És a dir, que la IH30 hi és el 7% de la IMD.
Per quedar-nos del costat de la seguretat, s’adopta com a volum de l’hora de projecte el 10 %
de la IMD majorat per un factor d’hora punta de 0,95 (donat el caràcter de la carretera, amb el
trànsit molt desequilibrat)
Al PK 4:
IMD2011=12623 vehicles/dia
10
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IP = Intensitat de projecte = IH30 = 1262 vehicles/h
FHP = 0,95
I=




= 1329 vehicles

Per a calcular els límits entre els nivells de servei ens calen: fa , fvp i fr .

fa = factor d’ajustament per l’amplada dels carrils i els vorals
Amplada dels carrils= 3,5 m
Amplada dels vorals= 1,5 m

fvp = factor de vehicles pesants
Percentatge de vehicles pesants= 5 %
IMD de vehicles pesants= 5 %

fr = factor de repartiment entre sentits = 0,83
Es suposarà un factor de repartiment entre sentits del 80/20. No es tenen dades, però segons
sigui el matí o a la tarda, la carretera estarà molt desequilibrada per sentits.

4.1. Divisió en trams
A partir de les característiques del traçat projectat per la carretera, utilitzant la metodologia
del Highway Capacity Manual, es desenvolupa el càlcul de les intensitats de trànsit, en
vehicles/ hora, per als diferents nivells de servei. Per això cal dividir el traçat en diferents
trams, segons les seves característiques geomètriques:
Tram 1: PK 0+000 a PK 0+359: el radi mínim en planta és de 175 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 4,5%
Tram 2: PK 0+0+359 a PK 0+735: el radi mínim en planta és de 200 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 1,5%
Tram 3: PK 0+735 a PK 1+360: el radi mínim en planta és de 150 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 7%
Tram 4: PK 1+360 a PK 1+980: el radi mínim en planta és de 180 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 1%
Tram 5: PK 1+980 a PK 2+365: el radi mínim en planta és de 200 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 0,5%
Tram 6: PK 2+365 a PK 2+996: el radi mínim en planta és de 150 m, no es poden fer
avançaments i el pendent és del 0,5%
11
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Tram 7: PK 2+996 a PK 3+260: Acord vertical final. el radi mínim en planta és de 175 m, no es
poden fer avançaments i el pendent és del 4%
D’aquests trams, els que es poden considerar com a “segments normals” (tram amb inclinació
menor o igual al 3% i longitud menor a 800 m) són els trams 2, 4, 5 i 6. Els segments especials
són els trams 1, 3 i 7. Les tres rampes especials que hi ha en aquesta carretera condicionaran
la capacitat de tota la variant, per això ens centrarem en calcular la seva capacitat i els seus
nivells de servei, que condicionaran els de tota la nova carretera.

4.2. Nivells de servei per trams
Per al càlcul de les intensitats de trànsit als trams 2, 4, 5 i 6 es tenen en compte els següents
factors d’ajustament: fa (ajustament per l’amplada dels carrils i els vorals), fvp (ajustament per
vehicles pesants) i fr (ajustament per repartiment entre sentits):

( IS )x = ( I/C )x · Ci · fa · fvp · fr
Per al càlcul de les intensitats de trànsit als trams 1, 3 i 7 (els segments especials) es té en
compte a més a més el factor d’ajustament per l’efecte de la rampa sobre la circulació dels
vehicles lleugers (fL ):

( IS )x = ( I/C )x · Ci · fa · fvp · fr · fL
En el cas de rampes especials, la variable que determina el nivell de servei no és el percentatge
de temps de retard com als segments normals, sinó que serà la velocitat:
Taula A08-8: Criteris de nivell de servei per a rampes singulars

Nivell de servei
A
B
C
D
E
F

Velocitat mitja de pujada (km/h)
≥ 88
≥ 80
≥ 72
≥ 64
≥ 40-64
< 40-64

Font: Highway capacity manual

De les taules del Highway capacity manual es dedueixen els valors de la relació (I/C) assumint
que la circulació de vehicles lleugers no està afectada per la rampa (i assumint que els tres
trams tenen el 100% de la seva longitud amb prohibició d’avançament). Recordant que el tram
1 té un pendent del 4,5%, el tram 3 del 7% i el tram 7 del 4% i entrant a la taula amb un
percentatge de zones d’avançament del 100%:

12
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 8.Estudi de trànsit

Taula A08-9: Valor de (I/C) a les tres rampes singulars

V (km/h)
88
84
80
72
68
64
56
48

Nivell A
Nivell B
Nivell C
Nivell D

Tram 1
(4,5%)
0,095
0,225
0,41
0,755
0,87
0,96
1

Tram 3
(7%)
0
0,04
0,12
0,35
0,48
0,59
0,76
0,86

Tram 7
(4%)
0,11
0,25
0,45
0,81
0,92
1

Font: Highway capacity manual

4.2.1 Ajustament per amplada de carrils i vorals
La secció tipus és de carrils de 3,5 m i de vorals de 1,5 m d’amplada. Entrant amb aquestes
característiques a la taula del de factors d’ajustament per l’efecte combinat de l’amplada de
carrils i dels vorals (al “Highway capacity manual”)s’obtenen els següents factors d’ajustament:
Taula A08-10:

Ample Carril (m)
Ample voral (m)
1,8
1,2

3,6
N.S. A-D
1
0,92

N.S. E
1
0,97

3,3
N.S. A-D
0,93
0,85

N.S. E
0,94
0,92

Interpolant per carrils de 3,5 m i de vorals de 1,5 m, s’obtenen els valors en negreta per fa:
Taula A08-11:

Ample Carril (m)
Ample voral (m)
1,8
1,5
1,2

3,6
N.S. A-D
1
0,96
0,92

N.S. E
1
0,985
0,97

3,5
N.S. A-D
0,9767
0,9367
0,8967

N.S. E
0,9800
0,9667
0,9533

3,3
N.S. A-D
0,93
0,8900
0,85

N.S. E
0,94
0,9300
0,92

4.2.2 Ajustament per repartiment entre sentits
El factor d’ajustament pel repartiment per sentits en rampes singulars també es treu del
“Highway capacity manual”. Com suposem que, a les hores crítiques, el repartiment per sentits
és de 80/20, el factor d’ajustament que dóna el manual és de

fr = factor d’ajustament per repartiment entre sentits = 0,70

13
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 8.Estudi de trànsit

4.2.3 Ajustament per vehicles lleugers en rampa
Els valors obtinguts a la taula A08-9 (Valor de I/C a les tres rampes singulars) admeten que els
vehicles lleugers mantenen la seva velocitat a les rampes si els que tenen al davant no els hi
impedeixen. Però s’ha comprovat que la circulació de vehicles lleugers sí que es veu afectada
per les rampes, encara que no circulin vehicles pesants. El factor fL ajusta aquests valors per
tenir en compte aquest efecte. Es calcula de la següent manera:

fL =1/(1+(PL · IL))
PL.= proporció de vehicles lleugers en tant per ú = 0,95
Els equivalents bàsics en vehicles lleugers per rampes singulars, tenint en compte que el tram
1 té una inclinació del 4,5% i una longitud de 359 m, el tram 3 una inclinació del 7% i una
longitud de 625 m i el tram 7 del 4% i 264 m són:
Taula A08-12: Equivalents bàsics (E) en vehicles lleugers a les rampes singulars

V (km/h)
E0
E (Tram 1)
E (Tram 3)
E (Tram 7)

Nivell A
88
2,1
3,4
6,2
2,9

84
1,8
2,6
4,55
2,2

Nivell B
80
1,6
2,2
3,45
2

Nivell C
72
1,4
1,85
2,7
1,7

Nivell D
64
1,3
1,7
2,35
1,5

48
1,3
1,6
2,15
1,45

I els factors d’ajustament per la circulació de vehicles lleugers en rampes són:
Taula A08-13: Factors d’ajustament (fL) per a la circulació de vehicles en rampa

V (km/h)
Tram 1
Tram 3
Tram 7

Nivell A
88
0,9759
0,9277
0,9850

84
0,9850
0,9503
0,9925

Nivell B
80
0,9887
0,9660
0,9925

Nivell C
72
0,9915
0,9759
0,9943

Nivell D
64
0,9925
0,9804
0,9962

48
0,9943
0,9841
0,9972

4.2.4 Ajustament per vehicles pesants
El factor d’ajustament per a vehicles pesants a la circulació en rampes especials es calcula de la
següent manera:

fVP = 1/ (1+PVP ·(EVP -1))
on

fVP = factor d’ajustament per presència de vehicles pesants a la circulació de pujada
PVP = proporció total de vehicles pesants (camions+ autocaravanes+autobusos)
EVP = Equivalent en vehicles lleugers per a la barreja específica de vehicles pesants existent a la
circulació de pujada, que es calcula:
EVP = 1+ (0,25+PC/VP)·(E-1)
PC/VP = proporció de camions entre els vehicles pesants, és a dir percentatge de camions sobre
el total de camions, autocaravanes i autobusos)
E = Equivalent bàsic en vehicles lleugers per a un cert percentatge de pendent de rampa,
longitud de rampa i velocitat
14
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En el cas de la carretera estudiada, es prenen els valors següents:
PVP = 0,05
PC/VP : l’única estació propera amb dades de repartiment per tipus de pesants és l’estació
d’aforament del punt quilomètric 5,385 km (amb dades fins el 2010). Esperem que les dades
de repartiment es mantinguin a la secció del punt quilomètric 4 km. Les dades són:
Autobusos i autocars: 0,26 %
Total de pesants: 6,83 %
Es suposa que el trànsit d’autocaravanes és menyspreable.
Com al tram estudiat es suposa una proporció de pesants del 5%, per a mantenir la proporció,
els autocars serien un 0,19% del total de vehicles.
PC/VP = proporció de camions entre els vehicles pesants, és a dir percentatge de camions sobre
el total de camions, autocaravanes i autobusos) = 96,2% = 0,962 en tant per ú
Tenint en compte els valors de E (equivalent bàsic den vehicles lleugers per un cert
percentatge de rampa) ja calculats a l’apartat 4.2.3, s’obtenen els equivalents en vehicles
lleugers per la combinació específica de vehicles pesants existent a la circulació de pujada.
Tenint en compte que el tram 1 té una inclinació del 4,5% i una longitud de 359 m, el tram 3
una inclinació del 7% i una longitud de 625 m i el tram 7 del 4% i 264 m els resultats són:
EVP = 1+ (0,25+PC/VP)·(E-1)

Taula A08-14: Valors de EVP (equivalent en vehicles lleugers per a la combinació específica de vehicles
pesants a la circulació de pujada

Longitud
359
625
264

Tram
Tram 1
Tram 3
Tram 7

Nivell A
88 km/h
3,9088
7,3024
3,3028

84 km/h
2,9392
5,3026
2,4544

Nivell B
80 km/h
2,4544
3,9694
2,2120

Nivell C
72 km/h
2,0302
3,0604
1,8484

Nivell D
64 km/h
1,8484
2,6362
1,6060

48 km/h
1,7272
2,3938
1,5454

Els factors d’ajustament fVP per a vehicles pesants a la circulació en rampes especials queden:
Utilitzant fVP = 1/ (1+PVP ·(EVP -1)):
Taula A08-15: Valors de fVP (factor d’ajustament per la presencia de vehicles pesants en pujada

Longitud
359
625
264

Tram
Tram 1
Tram 3
Tram 7

Nivell A
88 km/h
0,8730
0,7604
0,8967

84 km/h
0,9116
0,8230
0,9322

Nivell B
80 km/h
0,9322
0,8707
0,9429

Nivell C
72 km/h
0,9510
0,9066
0,9593

Nivell D
64 km/h
0,9593
0,9244
0,9706

48 km/h
0,9649
0,9349
0,9735
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4.2.5 Càlcul dels nivells de servei
Amb tots aquests factors calculats ja s’està en condicions de utilitzar la fórmula que defineix el
funcionament de la circulació en rampes especials

( IS )x = ( I/C )x · Ci · fa · fvp · fr · fL
On:

fa = factor d’ajustament per l’amplada dels carrils i els vorals
fvp = factor d’ajustament per a vehicles pesants
fr = factor d’ajustament per repartiment entre sentits
fL= factor d’ajustament per l’efecte de la rampa sobre la circulació dels vehicles lleugers
Els resultats es resumeixen a les taules següents:
Taula A08-16: Intensitats de servei (IS) en els diferents nivells de servei a les rampes especials

Tram 1
Factors de correcció
Nivell de
fa
fvp
servei
A
0,9367
0,8730
B
0,9367
0,9322
C
0,9367
0,9510
D
0,9367
0,9593
E
0,9667
0,9649

fr

fL

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,9759
0,9887
0,9915
0,9925
0,9943

I/C

IS
(vehicles/h)

0,095
0,41
0,755
0,96
1

148,6
693,8
1307,0
1678,0
1817,8

I/C

IS
(vehicles/h)

0
0,12
0,35
0,59
0,76

0,0
185,3
568,5
981,7
1324,7

I/C

IS
(vehicles/h)

0,11
0,45
0,81
1
1

178,4
773,1
1418,5
1775,1
1839,1

Tram 3
Factors de correcció
Nivell de
fa
fvp
servei
A
0,9367
0,7604
B
0,9367
0,8707
C
0,9367
0,9066
D
0,9367
0,9244
E
0,9667
0,9349

fL
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,9277
0,9660
0,9759
0,9804
0,9841

Tram 7
Factors de correcció
Nivell de
fa
fvp
servei
A
0,9367
0,8967
B
0,9367
0,9429
C
0,9367
0,9593
D
0,9367
0,9706
E
0,9667
0,9735

fr

fL

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,9850
0,9925
0,9943
0,9962
0,9972
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ANNEX DE DADES DE TRÀNSIT
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INTENSITATS DE TRÀNSIT

BV-2421
Data del llistat:

Secundària

Codi d'estació: EA00318
Evolució IMD

PQ Inicial: 5.140

PQ Aforament: 5.385

1999

2001

2003

2005

2008

2010

6.601

6.890

7.448

8.111

6.127

7.771

ANY: 2010

4/02/2011

IFA: 75%

PQ Final: 7.014

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

octubre

nov.

des.

total

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9
5
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9
5
2
2

18
10
4
4
IMD

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8.011
8.494
7.485
6.120

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7.429
7.915
6.890
5.536

7.771
8.277
7.187
5.828

0
0
0
0

0
0
0
0

135
135
170
101

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

779
891
598
396

389
418
384
248

0,9744

1,0457

1,0000
0,9389

3,1083

0,4694

1,0000
0,9301

59,07%
40,93%

47,84%
52,16%

50,49%
49,51%

67,29%
32,71%

64,22%
35,78%

14,62%
14,69%
15,64%
14,66%
16,13%
13,35%
10,91%

11,37%
15,07%
11,11%
17,44%
18,39%
14,77%
11,86%

13,15%
14,86%
13,58%
15,92%
17,15%
13,99%
11,35%

66,14%
2,01%
1,70%
0,95%
0,53%
18,02%
10,65%

8,41%
16,35%
8,64%
20,40%
23,72%
13,51%
8,96%

18,56%
13,83%
7,42%
16,98%
19,65%
14,31%
9,25%

97,23%
1,25%
0,14%
0,09%
0,26%
1,03%
0,00%

88,37%
4,36%
0,58%
3,98%
0,25%
2,46%
0,00%

93,17%
2,68%
0,34%
1,87%
0,26%
1,69%
0,00%

21
15
721

09
09
596

21
15
721

DIES AFORATS

dies d'aforament
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
INTENSITATS MITJANES

IMD
IMD dl.a dv.
IMD dissabtes
IMD diumenges

INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges

0
0
0
0

IDM

FACTORS

Factor L
Factor S
FACTORS DE PESANTS
Factor L
Factor S
VOLUM PER SENTIT

Sentit A: Corbera de Dalt

Sentit A
Sentit B
VOLUM DE PESANTS PER SENTIT

Sentit B: la Palma de Cervelló

38,31%
61,69%
Sentit A: Corbera de Dalt

Sentit A
Sentit B

Sentit B: la Palma de Cervelló

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug

HORA PUNTA

Dia
Hora
Volum
HORES 30 - 50 - 100

Hora 30

Data: 10/12

Hora: 16

Volum:

562

Hora 50
Hora 100

Data: 12/12

Hora: 14

Volum:

532

Data: 11/12

Hora: 11

Volum:

471

VELOCITATS

0 - 50

71,14%

30,77%

52,34%

51 - 90

28,65%

68,94%

47,41%

91 - 100

0,12%

0,20%

0,15%

101 - 120

0,06%

0,06%

0,06%

> 120

0,04%

0,02%

0,03%

INTENSITATS DE TRÀNSIT

BV-2421
Data del llistat:

Secundària

Codi d'estació: EA00319
Evolució IMD

PQ Inicial: 7.270

2003

2004

2008

2010

2.208

2.372

3.099

3.396

ANY: 2010

PQ Aforament: 8.000

4/02/2011

IFA: 100%

PQ Final: 8.575

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

octubre

nov.

des.

total

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9
5
2
2

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6
4
1
1

1
1
0
0

16
10
3
3
IMD

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3.268
3.401
3.233
2.639

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3.539
3.744
3.258
2.794

2.644
3.702
0
0

3.396
3.568
3.241
2.691

0
0
0
0

0
0
0
0

120
134
108
65

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

355
393
308
209

277
388
0
0

229
263
175
113

1,0492

0,9531

0,9638

1,0000
0,9518

1,9627

0,6692

0,6778

1,0000
0,8705

49,67%
50,33%

49,76%
50,24%

52,00%
48,00%

63,88%
36,12%

62,42%
37,58%

61,60%
38,40%

62,75%
37,25%

14,12%
14,72%
14,46%
15,02%
16,00%
14,13%
11,54%

17,85%
0,00%
16,88%
0,00%
0,00% 100,00%
18,03%
0,00%
18,45%
0,00%
15,50%
0,00%
13,29%
0,00%

14,69%
14,55%
14,74%
15,20%
15,86%
13,63%
11,32%

14,83%
15,54%
15,66%
16,96%
16,49%
12,81%
7,71%

17,66%
0,00%
14,94%
0,00%
0,00% 100,00%
21,40%
0,00%
21,25%
0,00%
14,74%
0,00%
10,00%
0,00%

15,41%
13,82%
16,22%
18,41%
18,19%
10,90%
7,05%

92,71%
2,82%
0,21%
0,29%
0,21%
3,76%
0,00%

88,39%
5,69%
0,56%
3,37%
0,31%
1,67%
0,00%

88,11%
6,13%
0,46%
3,65%
0,24%
1,40%
0,00%

90,69%
4,18%
0,37%
1,73%
0,25%
2,78%
0,00%

20
09
332

30
09
339

01
09
334

30
09
339

DIES AFORATS

dies d'aforament
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
INTENSITATS MITJANES

IMD
IMD dl.a dv.
IMD dissabtes
IMD diumenges

INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges

0
0
0
0

IDM

FACTORS

Factor L
Factor S
FACTORS DE PESANTS
Factor L
Factor S
VOLUM PER SENTIT

Sentit A: l´Amunt

Sentit A
Sentit B
VOLUM DE PESANTS PER SENTIT

Sentit B: Corbera de Dalt

54,00%
46,00%
Sentit A: l´Amunt

Sentit A
Sentit B

Sentit B: Corbera de Dalt

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug

HORA PUNTA

Dia
Hora
Volum
HORES 30 - 50 - 100

Hora 30

Data: 01/12

Hora: 17

Volum:

268

Hora 50
Hora 100

Data: 20/04

Hora: 20

Volum:

251

Data: 18/04

Hora: 12

Volum:

208

VELOCITATS

0 - 50

95,59%

94,16%

94,65%

95,01%

51 - 90

4,30%

5,79%

5,32%

4,90%

91 - 100

0,03%

0,00%

0,00%

0,02%

101 - 120

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

> 120

0,05%

0,02%

0,00%

0,04%

INTENSITATS DE TRÀNSIT

BV-2421
Data del llistat:

Secundària

Codi d'estació: EA00320
Evolució IMD

PQ Inicial: 8.575

PQ Aforament: 9.000

1999

2000

2002

2004

2006

2008

2010

726

775

798

807

1.006

1.253

1.202

ANY: 2010

4/02/2011

IFA: 100%

PQ Final: 10.028

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

octubre

nov.

des.

total

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7
5
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

6
4
1
1

1
1
0
0

14
10
2
2
IMD

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

871
876
928
790

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1.537
1.617
1.469
1.206

1.134
1.588
0
0

1.202
1.244
1.199
998

0
0
0
0

0
0
0
0

384
396
406
304

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

142
162
124
62

120
168
0
0

264
280
265
183

1,4196

0,7691

0,7831

1,0000
0,9666

0,7055

1,7307

1,6637

1,0000
0,9433

49,89%
50,11%

49,81%
50,19%

51,46%
48,54%

10,14%
89,86%

48,56%
51,44%

49,40%
50,60%

20,59%
79,41%

13,78%
14,38%
14,55%
14,82%
14,30%
15,22%
12,96%

17,45%
0,00%
16,34%
0,00%
0,00% 100,00%
18,18%
0,00%
18,78%
0,00%
16,07%
0,00%
13,19%
0,00%

14,47%
14,09%
14,71%
15,25%
15,38%
14,24%
11,86%

14,01%
15,05%
14,98%
14,83%
14,75%
15,09%
11,30%

16,83%
0,00%
13,82%
0,00%
0,00% 100,00%
22,12%
0,00%
24,88%
0,00%
14,90%
0,00%
7,45%
0,00%

14,01%
14,09%
15,47%
15,80%
16,36%
14,36%
9,92%

52,71%
38,80%
0,46%
3,51%
1,36%
3,16%
0,00%

90,21%
4,48%
0,48%
3,64%
0,49%
0,69%
0,00%

88,79%
5,48%
0,38%
4,35%
0,38%
0,63%
0,00%

76,49%
17,01%
0,46%
3,66%
0,80%
1,58%
0,00%

24
21
79

26
09
155

01
09
135

26
09
155

DIES AFORATS

dies d'aforament
dl. a dv.
dissabtes
diumenges
INTENSITATS MITJANES

IMD
IMD dl.a dv.
IMD dissabtes
IMD diumenges

INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

IDM
IDM dl.a dv.
IDM dissabtes
IDM diumenges

0
0
0
0

IDM

FACTORS

Factor L
Factor S
FACTORS DE PESANTS
Factor L
Factor S
VOLUM PER SENTIT

Sentit A: l´Amunt Vell

Sentit A
Sentit B
VOLUM DE PESANTS PER SENTIT

Sentit B: Corbera de Dalt

54,25%
45,75%
Sentit A: l´Amunt Vell

Sentit A
Sentit B

Sentit B: Corbera de Dalt

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
VOLUM DE PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge
CLASSIFICACIÓ DELS VEHICLES
Classe A:tme,frg,4x4
Classe B: 2 e. rígids
Classe C:arti. lleugers.
Classe D:arti. pesants
Classe E:autob.autocars
Classe F:sense clas.
Classe G:bic. mtos lleug

HORA PUNTA

Dia
Hora
Volum
HORES 30 - 50 - 100

Hora 30

Data: 01/12

Hora: 08

Volum:

104

Hora 50
Hora 100

Data: 01/12

Hora: 15

Volum:

93

Data: 24/04

Hora: 13

Volum:

69

VELOCITATS

0 - 50

67,20%

86,76%

86,81%

79,52%

51 - 90

32,46%

13,24%

13,19%

20,35%

91 - 100

0,24%

0,00%

0,00%

0,09%

101 - 120

0,10%

0,00%

0,00%

0,04%

> 120

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex té per objectiu la definició, la justificació i el dimensionament de les seccions i
elements que constitueixen els ferms i els paviments dels vials projectats per a la variant de La
Palma de Cervelló per aconseguir els objectius següents:
a) Una superfície de trànsit segura, còmoda, i de característiques permanents sota les
càrregues repetides de trànsit.
b) Resistència a les sol·licitacions del trànsit previst durant la vida útil prevista per la
carretera i un bon repartiment de les pressions verticals provocades per les càrregues,
de manera que a l’esplanada tan sols hi arribi una petita fracció d’aquelles, compatible
amb la seva capacitat portant.
c) Protecció de l’esplanada de la climatologia (precipitacions i temperatures)
Com es tracta d’una carretera de nova construcció, l’estudi de les seccions de ferm s’ha
realitzat d’acord amb la normativa vigent, que és la Norma 6.1-IC (segons la “Orden
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre del 2003, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
"Secciones de firme", de la Instrucción de carreteras”, que actualitza l’Ordre del 23 de maig del
1989, del “Ministro de Obras Públicas y Urbanismo” que aprovava la “Instrucción 6.1 y 2-IC
Secciones de firme").

2. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY

Les dues variables de disseny utilitzades per a la determinació de la secció del ferm són, segons
la normativa vigent:
-

Categoria de trànsit
Categoria de l’esplanada

2.1. Trànsit
Segons la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, la secció del ferm es dimensiona a partir del
trànsit de vehicles pesants, és a dir a partir de la intensitat mitja diària de vehicles pesants
(IMDp) que hagi de circular per la carretera. Es recorden a continuació les dades de les
estacions d’aforament que es tenien a la carretera BV-2421, tal i com es veia a les taules A08-1
i A08-2 de l’annex 8 de trànsit. Quan només es tinguin dades de pesants per un any, es farà la
hipòtesi de que la proporció de pesants es manté al llarg dels anys.
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Taula A08-1: Trànsit mesurat a diferents estacions d’aforament de la BV-2421

CARRETERA
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
BV-2421
B-24

PK
9000
8027
5385
4000
1500
nd

TITULAR
DIBA
DIBA
DIBA
Generalitat
Generalitat
Ministerio

IMD
788
2925
7644
12418
15717
30089

% Pesants
42,10%
3,16%
10%
4,96%
7,04%
5,98%

ANY
2012
2012
2012
2010
2007(*)
2010

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya i Ministerio de Fomento
Taula A08-2: Evolució del trànsit a les estacions d’aforament de la BV-2421

Estació B-24
Any
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

B-24

PK
1+500

Estacions de la BV-2421
PK
PK
PK
4+000
5+385
8+027
6601

17810

16359

PK
9+000
726
775

6890
798

16458

13153
13489

18874

7448

2208
2372

807

8111
14673

1006

15717

30089

12418
12623

6127

3099

1253

7771

3396

1202

7644

2925

788

Font: DIBA 2012, Generalitat de Catalunya(Plans d’aforaments) i Ministerio de Fomento

El trànsit de vehicles pesants va ser de gairebé el 5% al 2010 al PK 4 km (al 2011, 5,21%), i del
7% al 2007 al PK 1,5 km. La dada del 2010 significa 616 vehicles pesants/dia pel PK 4 i la
segona dada significa 1106 vehicles pesants/dia pel PK 1,5 al 2007. Segons la norma 6.1-IC
de"Secciones de firme", les categories de trànsit pesant són les següents:
Taula A09-1: Categoria de trànsit pesant T00 a T2

Categoria de trànsit pesant
IMDp (vehicles pesants/dia)

T00
4000

T0
3999-2000

T1
1999-800

T2
799-200

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”

Així, segons la dada del km 4, la categoria del trànsit és una T2, però segons la dada del km 1,5
és T1. És cert, tal i com s’ha vist a l’estudi de trànsit, que no tots els pesants que ara circulen
pel km 1,5 travessen tot el nucli de La Palma i, per tant, no tots són usuaris potencials de la
nova variant. Però la dada del km 4 (616 vehicles pesants/dia) està a prop del límit entre els
trànsits T1 i T2 (799 vehicles pesants/dia). A més, si s’observen els anys anteriors, la IMD al PK
4 va ser bastant superior. Si suposéssim que el percentatge de vehicles de pesants de 4,96%
mesurada al 2010 ha estat una proporció constant, voldria dir que l’evolució del trànsit de
pesants al km 4 de la carretera actual ha estat la que es presenta a la taula A09-2.
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S’estimen les IMD de vehicles pesants a les diferents estacions d’aforament suposant que els
percentatges de pesants que es tenen per un cert any es mantenen aproximadament
constants a cada estació d’aforament. Els resultats es presenten a la taula A09-2. En negreta,
les IMD mesurades; la resta són estimades. En vermell, les que corresponen a un T1.
Taula A09-2: IMD de vehicles pesants mesurades a diferents estacions i les estimades suposant el % de pesants
constant amb el temps

Any

Estació B-24
%
IMD
pes IMDp

PK 1+500
%
IMD pes IMDp

PK 4+000
%
IMD pes IMDp

1999

PK 5+385
%
IMD pes IMDp
6601

PK 8+027
%
IMD pes IMDp

660

2000
2001

17810

1254

16359

811

6890

16458

1159

2004
2005

18874

15717 7,04

652

13489

669

14673

728

1329

2006
2007

13153

IMD

% pes

IMDp

726

306

775

326

798

336

807

340

1006

424

689

2002
2003

PK 9+000

7448

745

8111

2208

70

2372

75

811

1106

2008

6127

613

3099

98

1253

528

7771

777

3396

107

1202

506

764

2925

92

788

2009
2010

5,98 1799

30089

2011
2012

12418 4,96

616

12623 5,21

658
7644

10

3,16

42,1

A la taula anterior es destaquen:
-

-

En negreta, les IMD de vehicles pesants calculades amb el percentatge de pesants
mesurat realment aquell any. Les altres IMDp es calculen suposant aquest percentatge
constant amb el temps
En vermell, les IMD de vehicles pesants corresponents a un trànsit T1. Les altres
corresponen a un T2

Queda clar que, des de la sortida sud del nucli urbà fins a la B-24, el trànsit és actualment de
categoria T1. A la sortida nord del nucli, el trànsit de pesants ha estat de categoria T2 en
quatre dels cinc anys dels que es tenen dades, però de categoria T1 l’any 2001. I sempre que
ha estat de categoria T2, ha estat a la banda alta dins d’aquesta categoria.
Es creu que, per ser prudents, s’hauria de dimensionar el ferm per un trànsit T1 per les
següents raons:
-

Hi ha hagut anys en que s’ha tingut un trànsit de categoria T1 als dos extrems del nucli
urbà, fet que si es mantingués en el temps definiria un trànsit T1.
La norma 6.1-IC “Secciones de firme” diu que “en los casos de tramos en rampa con
inclinaciones medias superiores al 5% deberá considerarse la posibilidad de adoptar
una categoría de tráfico pesado inmediatamente superior (en las inferiores a la T00),
sobre todo en los valores próximos al límite superior de la categoría correspondiente”.
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-

A l’alternativa escollida tenim un tram (tram 3) de 625 m amb inclinació del 7%, el
tram 1 de 359 m al 4,5%, i el tram 7, de 264 m al 4%.
La millora de la carretera podria provocar uns trànsits induït i generat que podrien
fàcilment fer que la IMDp augmentés

Conclusió: La categoria del trànsit es considerarà T1.

2.2. Esplanada
L’esplanada és la superfície sobre la que es construirà el ferm. Aquest ferm s’hi recolza i hi té
doncs una influència mecànica directa i, per tant, cal assegurar-se de que l’esplanada es
comportarà de manera que no afecti negativament al ferm.
La majoria de la traça de la nova variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló discorre sobre
terrenys amb alternança de gresos silícics i argiles vermelles del triàsic. En canvi, del PK 0 fins al
PK 1+050 aproximadament, el terreny és quaternari, d’antigues terrasses del Llobregat.
Com ja s’ha esmentat a l’annex de Geologia i Geotècnia, caldria un estudi geotècnic dels
materials per on passarà la nova carretera, però això queda fora de les possibilitats d’un
projecte d’aquest tipus i per això es faran hipòtesis en base a les dades que es tenen.
La categoria de l’esplanada és doncs l’altra variable que condiciona el dimensionament del
ferm. La instrucció 6.1-IC defineix tres categories (E1, E2 i E3) d’esplanada per acabar definint
l’estructura del ferm. Aquestes categories es determinen segons el mòdul de compressibilitat
en el segon cicle de càrrega (Ev2):
Taula A09-3: Categoria de l’esplanada segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega

Categoria d’esplanada
Ev2 (MPa)

E1
≥ 60

E2
≥ 120

E3
≥ 300

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”

Com es pot veure a la taula A09-5 (Catàleg de seccions de ferm en funció de la categoria del
trànsit i de l’esplanada), no existeixen seccions de ferm aptes per a la combinació de trànsit T1
i esplanada E1. Això vol dir que s’ha d’intentar aconseguir una esplanada E2 o E3.

2.2.1 Estudi comparatiu de les possibles solucions
A continuació es realitza un estudi comparatiu de les diferents solucions marcades a la norma
6.1-IC per tal d’aconseguir les esplanades tipus E2 i E3. Per poder realitzar un anàlisi correcte
alhora d’escollir quina és la millor solució a nivell econòmic, s’haurà de tenir en compte el
paquet de ferm que es disposi, ja que depèn directament de l’esplanada que s’hi col·loqui.
Per assignar la categoria d’esplanada distingim dues situacions, els trams en terraplè, on la
categoria de l’esplanada vindrà definida per la qualitat que s’exigeixi als materials del nucli i els
trams de desmunt o a cota de terreny natural on la categoria ve definida pels materials
existents in situ, en definitiva el sòl d’esplanació.
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Per la primera situació en terraplè, suposarem que els materials desmuntats que s’aprofitaran
per al nucli de terraplè es classifiquen com a tolerables, per tant s’haurà de tenir en compte
alhora de definir les capes necessàries per poder disposar d’una esplanada tipus E2 o E3.
En el cas de desmunts, i per simplificar, es col·locaran les mateixes capes que en el cas de
terraplè. Aquesta consideració s’hauria de modificar en cas de trobar terreny rocós, on en
funció de la geotècnia es podria simplificar significativament els treballs per obtenir
l’esplanada desitjada.
En aquest punt, insistim com ja hem comentat que la longitud de la variant, la falta d’estudi
geotècnic, la varietat de possibles materials i casuístiques ens obliguen a simplificar les
possibilitats i combinacions alhora d’establir l’esplanada.
Per a determinar com es formarà l’esplanada E2 o E3 a partir del tipus de sòl que es té, s’entra
a la taula A09-4 de la norma 6.1 de Secciones de firmes de la “Instrucción de carreteras”.
Segons la normativa vigent 6.1-IC “Secciones de firme”, l’obtenció d’una esplanada de
categoria E2 a partir de sòls tolerables es pot assolir de 4 maneres. S’ha seguit l’opció de
seleccionar una solució que contingui capes de sòls estabilitzats, per tal que es pugui aprofitar
sòl de la traça i no haver de recórrer al préstec obligadament. De les quatre possibles
coronacions d’esplanada indicada en la taula A09-4, només una ens és vàlida:
Taula A09-4: Coronació d’esplanada escollida

ESPLANADA E2 (EV2>=120Mpa)
S-EST 2 25 cm Sòl Estabilitzat in situ (Art 512 del PG3)
S-EST 1 25 cm Sòl Estabilitzat in situ (Art 512 del PG3)

En el cas d’esplanada E3, partint d’un sòl tolerable, no hi ha cap opció que ens permeti
l’aprofitament del material existent en la traça.
Per tant en el nostre cas com a solució més sostenible des del punt de vista d’aprofitament
dels materials, sols podrem garantir una esplanada E2.

Conclusió: L’esplanada es considerarà E2.
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Taula A09-5: Formació de l’esplanada en funció de la categoria de l’esplanada i el tipus de sòl

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”
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2.2.2 Sòl estabilitzat in situ
Un sòl estabilitzat in situ és una mescla homogènia i uniforme d’un sòl amb ciment i
eventualment aigua a la pròpia traça de la carretera que, convenientment compactada, porta a
obtenir un sòl més resistent i menys susceptible a l’aigua. Requereix les següents operacions:
-

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball
Preparació de la superfície existent
Disgregació del sòl
Humectació o dessecació del sòl
Distribució del ciment
Execució de la mescla
Compactació
Terminació de la superfície
Curat i protecció superficial

L’article 512 del PG3 defineix clarament les seves característiques. La diferència entre S-EST 1 i
el S-EST 2 està en la seva plasticitat.

Tipus de sòl
estabilitzat
S-EST1
S-EST2

Índex de plasticitat (IP)
(UNE 103104)
≥ 12
≥ 12 i ≤ 40

S’hauran de seguir les recomanacions d’aquest article 512 del PG3 un cop caracteritzat el sòl
que es pretén estabilitzar.

3. VARIABLES CLIMÀTIQUES
Un sòl estabilitzat in situ és una mescla homogènia i uniforme d’un sòl amb ciment i
eventualment aigua a la pròpia traça de la carretera que, convenientment compactada, porta a
La Norma 6.1-IC “Secciones de firme” únicament té en compte les característiques climàtiques
de la zona de construcció, on només considera les temperatures a les que s’arriba a l’estiu i la
precipitació mitjana anual. S’estableixen tres zones estivals als efectes d’escollir el betum
asfàltic i de fixar la relació ponderal pols mineral/betum en les mescles bituminoses. En funció
de la precipitació mitjana anual, major o menor de 600 mm, s’estableixen dues zones
pluviomètriques: plujosa i poc plujosa, respectivament.
En zona plujosa es recomana especialment l’ús de capes de trànsit drenants (mescles
bituminoses poroses).
El traçat de la nova variant de la carretera BV-2421es situa en una zona tèrmica estival mitja i
una zona poc plujosa. Per tant, sense gaires restriccions a l’hora d’escollir una determinada
capa de trànsit.
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Imatge A09-6: Zones tèrmiques estivals

Font: Norma 6.1-IC

Imatge A09-7: Zones pluviomètriques

Font: Norma 6.1-IC

Les característiques climàtiques de la zona de la Palma de Cervelló són de zona poc plujosa
(uns 180 mm/any) i zona tèrmica estival mitjana.
4. DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DEL FERM
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4.1. Seccions de ferms possibles
Per a la determinació del ferm es consulta el catàleg de seccions de ferms de la norma Norma
6.1-IC “Secciones de firme” que es presenta a la taula A09-5:
Taula A09-8: Catàleg de seccions de ferm en funció de la categoria del trànsit i de l’esplanada

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”
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Hi ha quatre possibles seccions de ferm tenint en compte que disposem d’una esplanada E2 i
un trànsit T1. Aquestes són:
Imatge A09-9: Seccions de ferms possibles

Font: Norma 6.1-IC “Secciones de firme”

La secció 124 està composta per dos tipus de formigó, magre vibrat a la base i de ferm a la
capa de trànsit. El gruix de mescla bituminosa de la resta de seccions s’ha dividit d’acord la
Normativa (veure taula A09-6), resultant el conseqüent gruix de capa de trànsit, intermèdia i
base, el que s’exposa a continuació:
Taula A09-10: Capes i gruixos de les seccions 121, 122 i 123

Secció 121
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
10 cm
AC22 base G 17 cm
Tot-ú
25 cm

Secció 122
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
7 cm
AC22 base G 10 cm
SC
25 cm

E2

E2

Secció 123
BBTM 11B
3 cm
AC22 bin S
5 cm
AC22 base G 7 cm
GC
22 cm
SC
22 cm
E2

Capa de trànsit: mescla bituminosa tipus BBTM 11B PMB 45/80-60, amb betum asfàltic
modificat tipus B-60/70 i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix.
Capa intermèdia: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, per a la capa intermèdia.
Capa de base: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, per a
la capa base.
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Taula A09-11: Espessor de capes de mescla bituminosa en calent

Font: Norma 6.1-IC

4.2. Anàlisi de la secció
Es procedeix a realitzar una comparativa econòmica per establir la secció tipus més rentable
des del punt de vista pressupostari, tenint en compte les diferents preus unitaris següents
(GISA 2010):
Taula A09-12: Preus unitaris

UA
m3
m3
m3
m2
m2
m2
tn
tn
tn
tn
m3
m3
m3
m3

PREUS UNITARIS DE LES DIFERENTS UNITATS D’OBRA
UNITAT D’OBRA
PREU (€)
Base de tot-ú artificial
Sòl-ciment SC40
Reg emprimació C50BF5 IMP
Reg adherència C60B4 ADH
Reg adherència C60BP4 ADH
Mescla bituminosa tipus BBTM 11B PMB 45/8060 per a capa de trànsit
Mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 60/70 S per
a capa intermèdia
Mescla bituminosa tipus AC 22 base B 60/70 G
per a capa base
Betum asfàltic tipus B-60/70
Betum asfàltic tipus BM-3c
Formigó de ferm
Formigó magre vibrat
Sòl estabilitzat tipus 1
Sòl estabilitzat tipus 2

20,99
38,98
0,64
0,39
0,46
2,43
33,48
33,43
397,68
605,80
110,20
99,80
14,76
15,93
13
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S’obté per a cada secció:

Secció 121
Capa de
ferm

Trànsit

Unitat d'obra

gruix capa densitat
(m)
(t/m3)

Mescla bituminosa tipus BBTM 11B BM-3c per a capa de trànsit

0,03

Betum
(t/t de
mescla)

0,06*

Betum asfàltic tipus PMB 45/80-60

0,055

Adherència Reg adherència C60BP4 ADH
Intermèdia

Mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 60/70 S per a capa intermèdia

0,10

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,043

Adherència Reg adherènciua C60B4 ADH
Base

Mescla bituminosa tipus AC 22 base B 60/70 G per a capa base

0,17

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,039

Emprimació Reg imprimació C50BF5 IMP
Subbase

Tot-ú artificial

0,25

Amidament

Preu unitari

Preu total
(€/m2)

1,0000 m2/m2

2,43 €/m2

2,43

0,0033 t/m2

605,80 €/tn

2,00

1,0000 m2/m2

0,46 €/m2

0,46

0,2300 m2/m2

33,48 €/tn

7,70

0,0099 t/m2

397,68 €/tn

3,93

1,0000 m2/m2

0,39 €/m2

0,39

0,3910 m2/m2

33,43 €/tn

13,07

0,0152 t/m2

397,68 €/tn

6,06

1,0000 m2/m2

0,64 €/m2

0,64

0,2500 m3/m2

20,99 €/m3

5,25

0,55

TOTAL

41,94

Secció 122
Capa de
ferm

Trànsit

Unitat d'obra

gruix capa densitat
(m)
(t/m3)

Mescla bituminosa tipus BBTM 11B BM-3c per a capa de trànsit

0,03

Betum
(t/t de
mescla)

0,06*

Betum asfàltic tipus PMB 45/80-60

0,055

Adherència Reg adherència C60BP4 ADH
Intermèdia

Mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 60/70 S per a capa intermèdia

0,07

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,043

Adherència Reg adherènciua C60B4 ADH
Base

Mescla bituminosa tipus AC 22 base B 60/70 G per a capa base

0,10

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,039

Emprimació Reg imprimació C50BF5 IMP
Subbase

Sòl-ciment SC40

0,25
0,45

Amidament

Preu unitari

1,0000 m2/m2

2,43 €/m2

2,43

0,0033 t/m2

605,80 €/tn

2,00

1,0000 m2/m2

0,46 €/m2

0,46

0,1610 m2/m2

33,48 €/tn

5,39

0,0069 t/m2

397,68 €/tn

2,75

1,0000 m2/m2

0,39 €/m2

0,39

0,3450 m2/m2

33,43 €/tn

11,53

0,0090 t/m2

397,68 €/tn

3,57

1,0000 m2/m2

0,64 €/m2

0,64

0,2500 m3/m2

38,98 €/m3

9,75

TOTAL

38,91
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Secció 123
Capa de
ferm

Trànsit

Unitat d'obra

gruix capa densitat
(m)
(t/m3)

Mescla bituminosa tipus BBTM 11B BM-3c per a capa de trànsit

0,03

Betum
(t/t de
mescla)

0,06*

Betum asfàltic tipus PMB 45/80-60

0,055

Adherència Reg adherència C60BP4 ADH
Intermèdia

Mescla bituminosa tipus AC 22 bin B 60/70 S per a capa intermèdia

0,05

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,043

Adherència Reg adherènciua C60B4 ADH
Base

Mescla bituminosa tipus AC 22 base B 60/70 G per a capa base

0,07

2,30

Betum asfàltic tipus B-60/70

0,039

Emprimació Reg imprimació C50BF5 IMP
Subbase

Amidament

Preu unitari

Preu total
(€/m2)

1,0000 m2/m2

2,43 €/m2

2,43

0,0033 t/m2

605,80 €/tn

2,00

1,0000 m2/m2

0,46 €/m2

0,46

0,1610 m2/m2

33,48 €/tn

5,39

0,0049 t/m2

397,68 €/tn

1,97

1,0000 m2/m2

0,39 €/m2

0,39

0,3450 m2/m2

33,43 €/tn

11,53

0,0063 t/m2

397,68 €/tn

2,50

1,0000 m2/m2

0,64 €/m2

0,64

Grava-ciment

0,22

0,2200 m3/m2

42,06 €/m3

9,25

Sòl-ciment SC40

0,22

0,2200 m3/m2

38,98 €/m3

8,58

0,59

TOTAL

45,14

Secció 124
Capa de
ferm

Unitat d'obra

gruix capa densitat
(m)
(t/m3)

Betum
(t/t de
mescla)

Amidament

Preu unitari

Preu total
(€/m2)

Fomigó de ferm

0,25

0,2500 m3/m2

110,20 €/m3

27,55

Formigó magre vibrat

0,15

0,1500 m3/m2

99,80 €/m3

14,97

0,40

TOTAL

42,52

Per tant es la secció de ferm 122 és més econòmica que la resta, i per tant seguint un criteri
estrictament econòmic és la millor.
Conclusió: Es considera la secció de ferm 122.

4.3. Reposició de camins
Cap dels camins que cal reposar està actualment pavimentat amb mescles bituminoses.
Donada la reduïda intensitat de trànsit que circula per aquests camins, es considera que n’hi
haurà suficient disposant una capa de tot-ú artificial de 25 cm que, compactada, deixarà els
camins en millors condicions de les que tenen els actuals.
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5. DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LA SECCIÓ ESCOLLIDA

D’acord amb les conclusions exposades fins aquí, s’adopta la secció estructural 122 del catàleg
de la Norma 6.1-IC, composta per 0,20 m d’aglomerat asfàltic sobre 0,25 de sòl-ciment, amb la
següent distribució de capes:
Capa de trànsit: mescla bituminosa tipus BBTM 11B PMB 45/80-60, amb betum asfàltic
modificat tipus B-60/70 i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix.
Capa intermèdia: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 60/70 S, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat
granític, per a la capa intermèdia de 7 cm de gruix.
Capa de base: mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B 60/70 G, amb betum
asfàltic de penetració BM-3c, de granulometria grossa per a capa base i granulat granític, per a
la capa base de 10 cm de gruix.
Capa de subbase de 0,25 m de gruix de sòl-ciment.

5.1. Mescles bituminoses
Seguint els articles 542 i 543 del PG3 les diferents nomenclatures obeeixen a:
BBTM: mescla bituminosa de tipus discontinu
11: tamany màxim de l’àrid
Classe: B
Lligant: BM-3c
AC: mescla tipus de formigó bituminós
22: tamany màxim de l’àrid
bin/base : capa intermèdia/capa base
LLigant: B 60/70
Granulometria: S per semidensa i G per grossa
Obviament per aquest projecte existeixen diferents alternatives, triant-se la tipologia més
convencional.
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5.2. Betum asfàltic
Seguint els articles 211 del PG3 el betum considerat en el present Projecte per les capes
intermèdia i base és del tipus B 60/70.
Els dos números indiquen l’interval en el qual ha d’estar comprès el valor de la penetració a
25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre.Com menor és dita penetració més dur i
consistent és el betum.
El betum per la capa de rodadura és el PMB 45/80-60 segons l’article 212 del PG3. És un betum
asfàltic modificat amb polímers.

5.3. Regs amb emulsió bituminosa
D’acord amb l’article 213 del PG3 s’ha triat un reg d’emprimació C50BF5 IMP, és a dir una
emulsió bituminosa catiònica amb un contingut del 50% de lligant de betum asfàltic, amb
fluïdificant, i tipus de ruptura 5, per utilitzar en la capa de emprimació.
Els regs d’adherència són els C60B4 ADH i C60BP4 ADH, és a dir, emulsió bituminosa catiònica
amb un contingut del 60% de lligant de betum asfàltic, sense i amb polímers i tipus de ruptura
4, per utilitzar en la capa d’adherència.

5.4. Sòl ciment
Segons l’article 512 del PG3 es defineix el sòl-ciment a la mescla homogènia, en les
proporcions adequades, de material granular, ciment, aigua i, eventualment additius,
realitzada en central, que convenientment compactada s’utilitza com capa estructural en
ferms de carretera. La seva execució inclou les següents operacions:
•
•
•
•
•
•
•

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball.
Fabricació de la mescla en central.
Preparació de la superfície existent.
Transport i extensió de la mescla.
Prefisuració (quan sigui necessari).
Compactació i terminació.
Curat i protecció superficial.

Pel tipus de trànsit serà un SC40.
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex conté l’estudi del moviment de terres que es produeix amb motiu de la
construcció de la variant de la carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló, objecte del present
projecte constructiu.
Els objectius que es persegueixen en el present annex són els següents:
-

Establir la classificació de les excavacions a cada tram
Determinar l’excavabilitat del terreny a cada tram
Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció dels
terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació

A l'Annex 3 de Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic i geotècnic realitzat
pel projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del moviment de terres, en tots els
seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de terraplens,
desmunts, etc.

2. DESMUNTS I TERRAPLENS

2.1. Talusos

Els desmunts que es generen amb la traça de l’alternativa escollida per a la variant de la
carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló s’han intentat reduir per a disminuir també l’impacte
visual que pugui tenir la traça de la carretera. S’ha mirat d’adaptar el traçat al terreny al màxim
possible, però respectant els paràmetres que dicta la Norma 3.1-IC de traçat per a les
carreteres C-60. Però cal no oblidar que la carretera es pot considerar que es situa gairebé en
terreny de muntanya en el seu tram 2, segurament proper al que seria un terreny accidentat.
D’acord amb l’estudi dels desmunts realitzat a l’annex de geologia i geotècnia, a la zona on el
sòl es composa de gresos silícics i d’argiles, es poden fer servir desmunts amb un pendent fort,
del 1(H):2(V). Sobretot sembla clar que és així per què la carretera actual ho fa i els aguanta
perfectament. I, amb un pendent pels desmunts més suau com seria per exemple un 3(H):2(V),
una carretera com la projectada, passant per un terreny tan accidentat, tindria desmunts que
s’estendrien molt en planta, el que provocaria una important fractura al territori que es
travessa. Durant l’etapa de traçat, es van començar a fer els traçats amb pendent de desmunt
del 3(H):2(V), i això produïa grans extensions de desmunt. Com es va comprovar in situ que la
carretera actual aguantava els desmunts 1(H):2(V), es va decidir optar per aquesta solució, que
finalment ha optimitzat el moviment de terres, que queda molt compensat, sobretot
considerant el reblert del tram amb túnel artificial i l’execució de les connexions sud i nord
amb les carreteres actuals.
FOTO DESMUNTS ACTUALS
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L’alçada màxima de desmunt que es troba a la carretera projectada és d’uns 16 m i es situa a
l’entorn del PK 1+980. A d’altres llocs, el desmunt també arriba a alçades importants, però no
és així a la majoria de la traça.
On la traça projectada provocaria el màxim desmunt és a la zona on s’ha decidit situar un túnel
artificial que anul·la doncs el desmunt. Des del punt de vista constructiu, en realitat sí que
caldrà fer el desmunt de la zona del futur túnel ja que, per construir-lo, caldrà primer fer el
desmunt, col·locar el túnel amb les peces prefabricades i després recobrir de terres el túnel.
Observant els perfils transversals de la carretera, es poden veure els desmunts per trams:
Del PK 0+000 al PK 0+160, el desmunt comença essent molt moderat però arriba fins els 7 m
mantenint la carretera en trinxera tot i que es puja amb un pendent del 4,5 %, bastant ajustat
al perfil del terreny. A l’entorn del PK 0+500 es torna a tenir un desmunt màxim de 5 m,
perfectament tolerable, que després es redueix. A l’entorn del PK 0+900, es produeix un
desmunt d’uns 9 m al costat dret de la carretera; és la banda on hi ha el petit nucli de Can
Vidal, que queda protegit en bona part d’aquesta manera de l’impacte acústic de la variant.
El túnel artificial comença al PK 1+090. Just abans d’entrar-hi, es produeix un desmunt de 15
metres, ja important però admissible.
Després del túnel, els desmunts disminueixen d’alçada i la carretera va pel tercer tram
adaptant-se força bé al terreny.

2.2. Terraplens

D’acord amb l’estudi geològic i geotècnic realitzat, el pendent adoptat per a l’execució dels
talussos de terraplè és un 3(H):2(V).
Els terraplens que es produeixen no són excessivament alts, però en alguns punts tenen
tendència a estendre’s molt per què aquest pendent 3/2 s’apropa força al pendent natural del
terreny. Com ja s’ha explicat a altres annexes com el d’alternatives o el d’obres de fàbrica, en
algunes zones es decideix col·locar uns murs de contenció per evitar aquesta gran extensió
dels terraplens, que s’aproparien a la llera de la riera de Rafamans. Ja que una de les
motivacions de intentar un traçat per aquesta zona és mantenir la plana fluvial de la riera de
Rafamans com a l’espai públic i paisatgístic més apreciat pels habitants de La Palma, es
protegeix aquesta zona de l’impacte visual de grans terraplens baixant cap a ella.
Com a opció constructiva, es podria proposar fer aquests murs en forma de “mur verd”, creant
un esglaonat que permeti una certa plantació de vegetació reduint així l’impacte visual dels
murs.
Seguint els criteris de l’article 320 del PG-3, es poden considerar les següents condicions
d’excavabilitat dels desmunts:
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- Excavacions en roca: inclou totes les masses de roca que es trobin cimentades tan sòlidament
que hagin de ser excavades utilitzant explosius.
- Excavació en terrenys de trànsit: comprendrà tots els materials formats per roques
descompostes, terres molt compactes, i tots aquells dipòsits on no sent necessari, per a la seva
excavació, l’ús d’explosius, sigui necessari la utilització d’escarificadors profunds i pesants.
- Excavació en terres: comprendrà la corresponent a tots el materials no inclosos en els dos
apartats anteriors i que caldrà excavar amb mitjans mecànics.
D’acord amb l’annex núm. 3. Geologia i Geotècnia, a la vista dels talussos existents i de les
característiques dels materials, s'estima que tots els desmunts projectats en sòls quaternaris
es realitzaran “excavacions en terres”, és a dir, seran excavables amb mitjans mecànics
convencionals. Allà on aparegui el substrat terciari (T) amb barreja de gresos i argiles, s’ha
considerat “excavació en terrenys de trànsit”. Aquells casos on apareguin els nivells de gresos,
més competents, es tractaria de “excavacions en roca”.

3. MOVIMENT DE TERRES

La cubicació del moviment de terres s’ha obtingut mitjançant el programa de traçat de
carreteres WH. Les principals unitats d’obra relacionades amb el moviment de terres: són
l’excavació de desmunts, terraplenat total, terraplenat de la pròpia obra i/o de préstec, i
abocador. A l’apèndix 1 d’aquest annex es presenta un extracte dels resultats obtinguts amb el
programa de traçat sobre els moviments de terra.

3.1. Hipòtesis

El gruix de terra vegetal ha estat considerat en 30cm tant pels desmunts com pels terraplens.
Tal i com ja s’ha justificat en annexos anteriors, el sòl existent només és “tolerable” a tota la
traça de la nova variant. S’aprofitarà tot el que es pugui del volum de terres de desmunt per a
cobrir part del volum necessari de terres del terraplenat, però tenint en compte que una part
d’aquest terreny de desmunt no serà aprofitable i haurà de ser utilitzat com a material per a
ser estabilitzat o bé a portar a abocador. Per decidir quina proporció hi haurà de cada fracció
caldria un estudi geològic i geotècnic complet de la traça de la nova variant, i en un projecte
com aquest no es tenen aquests recursos.
Es fa la hipòtesi de que, amb el tipus de sòl que ens trobarem (segons l’annex de Geologia i
Geotècnia), es podrà aprofitar al voltant d’un 75% del sòl excavat com a material per construir
terraplens, sòls estabilitzats dels tipus 1 i 2 i també pel reblert de sobre del túnel artificial. La
resta del material extret, un 25%, serà portat a abocador.
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3.2. Volums de materials

A continuació es presenta una Taula amb els resultats finals del càlcul del moviment de terres
corresponent al traçat de la variant:
Taula A10-1: Resum dels volums moviments de terra

Desmunt (m3)

Terraplè (m3)

200268,6

75264,3

Sòl estabilitzat
(m3)
12309 de S-EST1
12270 de S-EST2

Terra vegetal
Desmunt (m3)

Terra vegetal
Terraplè (m3)

12711,5

7556,8

Després d’excavar el material, aquest augmenta de volum. Això es coneix com “esponjament” i
es representa aplicant el coeficient d’esponjament al volum del material quan està al seu lloc
original. Es prendrà un coeficient d’esponjament de 1,1. És a dir, que el volum de material
extret serà, un cop extret, de: 220295,5 m3
Material a portar a l’abocador: el 25 % de l’excavació (del desmunt), és a dir 55472,42 m3
Material aprofitable: el 75 % de l’excavació (del desmunt), és a dir 166417,3 m3.
Aquest 75% de material restant serà utilitzat per a fer terraplens (nucli de terraplè), sòls
estabilitzats S-EST1 i S-EST2 i el reblert del túnel artificial.
El túnel artificial es contrueix mitjançant el següent procés constructiu: primer s’excava tot el
terreny de la traça on es situarà el túnel artificial, després es col·loca la secció del túnel
prefabricada de formigó i, finalment, es reomple l’espai que queda a sobre del túnel amb part
del material extret (que ja ha patit l’esponjament). Segons els amidaments calculats, el volum
de material necessari per a cobrir el túnel artificial és de 60935 m3. El material a extreure
inicialment ja està contat al volum total de desmunt abans esmentat.
En resum, el volum de terra necessari serà:
3

Taula A10-2: Volums de terra a utilitzar (m )

Terraplè
S-EST1
S-EST2
Reblert del túnel
Total necessari

84163
12059
12006
60935
169163

Així doncs, com s’ha vist que el material aprofitable de les excavacions seria de 166417,3 m3,
cal dir que, malgrat quedar molt compensats els volums de desmunts i terraplens, caldran
encara 2746 m3 de material d’aportació. Donat aquest volum tan reduït de material a aportar,
seria possible que es podés obtenir de les excavacions de les cunetes i altres obres que no han
estat tingudes en compte en aquest estudi de moviments de terres. Per exemple, també les
obres de drenatge ocupen un espai que no ha estat restat del volum de terraplè necessari. Així
doncs, és possible que, un cop s’estigui executant l’obra, no calgui portar material d’altres
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llocs. Si malgrat tot calgués, es podria obtenir fàcilment a les pedreres indicades a l’annex 11,
de Procedència de Materials (Pedrera Bercontres, al municipi de Subirats, prop del nucli de
Ordal).
Pel que fa a la terra vegetal, caldrà portar a l’abocador o potser vendre els sobrants de la terra
vegetal si en sobra.
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APÈNDIX: Llistat de l’amidament de terres
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Es presenta a continuació un llistat resum de l’amidament de terres:
AMIDAMENT DE TERRES
FULL:1
TITOL
: VARIANT DE LA PALMA
SUBTITOL : ALTERNATIVA 2
FITXER *.MMM --->: c:\pfc_pep\alt-2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ALT-2
--------------------------------------------------------------

SUPERFICIES (M2)
------ TALUSSOS ----------- ESBROSSADA ---- OCUPACIO
PK
DESM.
TERR.
DESM.
TERR.
TOTAL
--------------------------------------------------------------0,0
2960,0
S A L T

5,6
0,0

0,0
14,1

A M I D A M E N T

3085,0
3260,2

0,0
6,7

P E R
8,8
5,4

16,1
0,0

0,0
22,6

16,1
22,6

: VIADUCTE DE LA RIERA DE RAFAMANS
0,0
14,6

18,5
5,3

18,5
20,0

======================================================================
TOTALS
27504,1
19725,4
42371,8 25522,8
67774,4
AL ORIGEN

AMIDAMENT DE TERRES
FULL:1
TITOL
: VARIANT DE LA PALMA
SUBTITOL : ALTERNATIVA 2
FITXER *.MMM --->: c:\pfc_pep\alt-2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: ALT-2
------------------------------------------------------------------------------VOLUM (M3)
SOL
----------------------------------------------T.V.E.--------SELECCIONAT-PK
DESM-1
DESM-2
DESM-3
TERR.
DESM.
TERR
DESM.
TERR.
------------------------------------------------------------------------------0,0

30,3

0,0

2960,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,8

181,1

0,0

0,0

0,0
0,0

6,8

0,0

0,0
S A L T

A M I D A M E N T

P E R

: VIADUCTE DE LA RIERA DE RAFAMANS

3085,0

0,0

0,0

0,0

91,8

0,0

5,5

0,0

3260,2

23,0

0,0

0,0

5,6

4,4

1,6

0,0

0,0
0,0
==============================================================================
TOTALS
200268,6
0,0
0,0
75264,3
12711,5
7656,8
0,0
0,0

AL ORIGEN
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Procedència dels materials
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex té com a objectiu localitzar les plantes de proveïment de materials necessaris
per a executar l’obra i també les plantes on portar el material sobrant o de rebuig. Caldrà
localitzar doncs les següents plantes properes a la zona d’estudi:
-

Planta d’aglomerat asfàltic
Planta de formigó per a les obres de fàbrica
Planta que proveeixi el sòl ciment (que serà probablement la mateixa que l’anterior)
Empresa productora de elements prefabricats de formigó
Planta per l’abocament de les terres sobrants
Planta subministradora de ciment (sobretot per fer el sòl estabilitzat previst)

Pel material dels terraplens, es té suficient material a la pròpia obra com per a generar el sòl
estabilitzat necessari, no caldrà doncs en principi buscar plantes (pedreres) per tal d’obtenir
material de préstec per aquest concepte.

2. MATERIALS

Els materials principals per a la construcció de la nova variant de la carretera BV-2421 al seu
pas per La Palma de Cervelló es sintetitzen a la Taula A11-1.
Taula A11-1: Materials necessaris per a la construcció de la nova variant de la BV-2421

TERRAPLENS
EXPLANADA
BASE
FERM BITUMINÓS
ESTRUCTURES

Sòls tolerables
Sòls estabilitzats in situ S-EST 1 I S-EST 2
Sòl ciment
BBTM 11B
AC22 bin S
AC22 base G
Formigó

Segons l’annex de Geologia i Geotècnia, la majoria dels sòls travessats pels trams en desmunt
al llarg de la traça de la nova carretera es poden classificar com a tolerables. Per tant, tal i com
s’ha vist a l’annex de ferms i paviments (annex 8) s’utilitzaran per a la formació del nucli dels
terraplens. Una part s’utilitzarà estabilitzant-los amb ciment per acabar obtenint una
esplanada del tipus E2.
El sòl ciment s’haurà de portar d’una planta productora tal i com fixa el PG-3 en el seu article
523.
Com el traçat ha quedat ben compensat, no caldrà més material de préstec. Sí que una petita
fracció del material extret haurà d’anar a abocador.
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3. ABOCADORS

Els materials sobrants o bé fruit de demolicions hauran de ser transportats a abocadors
especialitzats que estiguin el més ben comunicats possible amb la zona de les obres.
Consultant a la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus, es troba que hi ha un dipòsit
controlat a El Papiol, la pedrera Sílvia, que està més a prop de la zona d’obres que el dipòsit
controlat d’Esparreguera (Pedrera Montserrat).
Imatge A11-1:

Font: Agència Catalana de Residus, Generalitat de Catalunya.

La pedrera Sílvia es troba a 11,3 km de la part central de les obres. A més a més, hi està molt
ben comunicada per la xarxa viària de gran capacitat per la B-24 i l’AP-2. En canvi, el dipòsit
controlat d’esparreguera (la pedrera Montserrat), es troba a 26,9 km. L’itinerari es calcula que
dura uns 11,3 minuts.
Les seves coordenades UTM són:
Coordenades (UTM 31N / ED50): x: 416.735 ; y: 4.587.154
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Imatge A11-2:

Font: Google Earth

Imatge A11-3:

Font: Agència Catalana de Residus, Generalitat de Catalunya.
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4. PRÉSTECS

4.1. Mescles bituminoses

L’aglomerat asfàltic i tots els materials necessaris per a la realització dels ferms es portaran de
la planta que el grup Sorigué té a Barberà del Vallès (planta asfàltica Intrame RM-160 de
Sorigué S.A.U.), que està a 26,3 km i uns 25 minuts de la zona d’obres.
Però la planta de PABASA, que es troba a El Prat de Llobregat, a la sortida de la C-31 entre
Gavà i Viladecans, està a 21,5 km, més a prop. Però caldria estar segurs de que segueix
funcionant.

4.2. Formigó

El formigó serà proporcionat per la planta de producció de formigó de PROMSA a Pallejà (del
grup industrial Ciments Molins), molt a prop de l’obra. A la imatge inferior, es veu encerclada
la seva posició.

Font: PROMSA

L’adreça és: PROMOTORA MEDITERRÁNEA 2, S.A. (PROMSA). Polígon Indutrial Les Fallulles,
s/n. 08780 - Pallejà Tel. planta: 936 566 308.
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La ruta és de menys de 3 km fins a la zona central de les obres i de menys de 1,5 km fins a la
zona del principi de les obres. Es calcula un temps de entre 5 i 10 minuts com a màxim per anar
de la planta de producció a l’obra (cal esperar que no sigui fàcil arribar a algunes zones de
l’obra pels forts pendents.

4.3. Sòl ciment

El sòl ciment s’haurà de portar d’una planta productora tal i com fixa el PG-3 en el seu article
523. Tot i que sembla ser que sovint s’acaba fabricant “in situ”, aquí es tenen les plantes del
grup ciments Molins ben a prop que el podrien produir. El temps de desplaçament també seria
de entre 5 i 10 minuts com a màxim.

4.4. Sòls estabilitzats

El ciment per produir les capes de sòl estabilitzat in situ també es portaran de la planta de
Ciments Molins a Pallejà. Cementos Molins, S.A. es troba a la carretera N-340, km. 1.242,
08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona).

4.5. Pedreres

Tal i com es pot veure a l’annex 10 de Moviment de terres, el traçat està molt compensat i això
fa que, segons els càlculs fets, només calguin 2746 m3 de material d’aportació. Donat aquest
volum tan reduït de material a aportar, seria possible que es podés obtenir de les excavacions
de les cunetes i altres obres que no han estat tingudes en compte a l’estudi de moviments de
terres. Per exemple, també les obres de drenatge ocupen un espai que no ha estat restat del
volum de terraplè necessari. Així doncs, és possible que, un cop s’estigui executant l’obra, no
calgui portar material d’altres llocs. Si malgrat tot calgués, es podria obtenir fàcilment a la
pedrera Bercontres, situada al municipi de Subirats, a tocar del nucli de Ordal:
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Imatge A11-4:
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1. INTRODUCCIÓ

Per a fer l’estudi del pla d’obres, que haurà de seguir l’execució del present projecte, es parteix
de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat principal i el nombre de
dies treballats en cadascuna de les activitats.
A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de
cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball necessaris
segons el seu rendiment mitjà.
A continuació es realitzen propostes i càlculs aproximats pels treballs que es troben dins
l’àmbit del projecte, tot i que això no permet realitzar-ne un estudi prou detallat dels temps o
el nombre de treballadors necessaris. Per aquest motiu s’establirà, mitjançant un càlcul
aproximat i en base a projectes de referència, tant la durada de les mateixes com el nombre
d’obrers segons les característiques de cadascun.

2. UNITATS BÀSIQUES

Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació
s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats:
- m3 de moviment de terres (desmunt i terraplè)
- m3 de base de sòl tolerable
- m3 de sòl estabilitzat tipus S-EST1
- m3 de sòl estabilitzat tipus S-EST2
- Tones de mescla bituminosa en capa de base/intermèdia
- m2 de mescla bituminosa en capa de trànsit
- m2 d’obra de fàbrica
- ml de barrera de seguretat
- ml de marca vial
- ml de drenatge longitudinal

3
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 12.Pla d’obra

3. DIES ÚTILS DE TREBALLS

De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, denominada
“Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos anuals del nombre de
dies útils de treball, que són:
- Formigons 0,936
- Explanacions 0,887
- Àrids 0,941
- Regs i tractaments 0,660
- Mescles bituminoses 0,811
Considerant que la mitjana de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les diverses
activitats els següents dies treballats per mes:
- Formigons 21 x 0,936 = 20 dies
- Explanacions 21 x 0,887 = 19 dies
- Àrids 21 x 0,941 = 20 dies
- Regs i tractaments 21 x 0,660 = 14 dies
- Mescles bituminoses 21 x 0,811 = 17 dies

4. TEMPS PER ACTIVITAT

Per determinar quin és el temps necessari per a realitzar cadascuna de les activitats
contemplades per a l’execució del present projecte s’ha tingut en compte el rendiment dels
equips que figuren al capítol “Justificació de Preus” del pressupost i el volum d’obra a
construir. En aquest últim, s’ha calculat la durada en dies (suposant que es treballen 8 hores
diàries) de cada part de les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors
presentats anteriorment per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i
imprevistes.
La durada total de les obres està estimada en un total de 356 dies laborables, equivalents a
gairebé 18 mesos.
Els treballs a realitzar es poden englobar en treballs previs (28 dies), moviments de terres (249
dies), obres de fàbrica (280 dies), obres de drenatge (178 dies), pavimentació (59 dies),
senyalització i proteccions (53 dies), i les diferents mesures correctores que, tot i que
s’estendran al llarg de la durada total de l'obra, es dedica una activitat a elles que durarà 85
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dies i s’executarà a l’acabament de la variant. També s’han previst 10 dies per acabats i neteja
final de les obres
La informació més detallada sobre el càlcul de la durada de les diferents activitats i sobre el
diagrama de Gantt es pot consultar a l’Apèndix del present annex.
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APÈNDIX 1 – DIAGRAMA DE GANTT
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Id

Nombre de tarea

Duración
S-1

1

INICI D'OBRA

0 días

2

TREBALLS PREVIS

28 días

3

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

12 días

4

REPLANTEIG

2 días

5

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

5 días

6

DESVIAMENTS I ARRANJAMENTS DE CAMINS

15 días

7

MOVIMENT DE TERRES
ESBROSSADA

12 días

9

EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL

24 días

10

EXCAVACIONS EN DESMUNT

124 días

11

TERRAPLENS

102 días

12

SÒLS ESTABILITZATS

46 días

DRENATGE
DRENATGE LONGITUDINAL

64 días

15

VORERES

21 días

16

DRENATGE TRANSVERSAL

85 días

OBRES DE FABRICA
CALAIXOS

66 días

19

PONTS DE BIGUES

64 días

20

TÚNEL ARTIFICIAL

82 días

21

VIADUCTE

160 días

22

MURS

72 días

FERMS I PAVIMENTS
CAPA DE SÒL-CIMENT

22 días

25

PAVIMENTS ASFALTICS

42 días

26

SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL

53 días

27

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

16 días

28

SENYALITZACIÓ VERTICAL

26 días

29

BARRERES DE SEGURETAT

21 días

30

SERVEIS AFECTATS

28 días

31

SF-01 ENDESA

12 días

32

SF-02 ENDESA

16 días

IMPACTE AMBIENTAL

S7

S8

M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75

85 días

34

MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL

58 días

35

REPOSICIÓ DE CAMINS

20 días

36

ACABATS I NETEJA DE L'OBRA

10 días

37

SEGURETAT I SALUT

356 días

38

CONTROL DE QUALITAT

356 días

39

FI D'OBRA

0 días

Proyecto: PLA OBRA LA PALMA
Fecha: mié 26/06/13

S6

59 días

24

33

M2
S5

280 días

18

23

S4

178 días

14

17

S3

249 días

8

13

M1
S1 S2
03/06

13/10

Tarea

Resumen

Hito externo

Resumen inactivo

Informe de resumen manual

Sólo fin

División crítica

División

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Tarea manual

Resumen manual

Fecha límite

Progreso

Hito

Tareas externas

Hito inactivo

Sólo duración

Sólo el comienzo

Tareas críticas
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex té per objecte exposar les mesures que es consideren necessàries per tal de
mantenir en servei els vials afectats per les obres projectades, i que la interferència entre les
esmentades obres i trànsit al voltant d’aquestes sigui la mínima obres possible el al llarg de les
diferents fases d’execució del projecte que ens ocupa.
L’obra consisteix en la construcció d’una variant a la carretera BV-2421 al seu pas pel casc urbà
de La Palma de Cervelló, per tal d’evitar l’intens trànsit que es produeix en aquesta en les
hores punta d’anada i tornada pels desplaçaments entre Corbera de Llobregat i les
urbanitzacions al nord de La Palma cap i des de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Aquesta variant comporta la realització de dos enllaços a diferent nivell que permeten la
connexió entre l’esmentada variant i la carretera N-340 al sud i la BV-2421 actual al nord. La
solució proposada per a aquestes interseccions és en forma de mig enllaç de trompeta.

2. NORMATIVA UTILITZADA

Per tal de dur a terme aquest estudi s’han utilitzat les publicacions de la Generalitat de
Catalunya, la Norma 8.3-IC “Señalización de Obras” aprovada per Ordre Ministerial de 31
d’Agost de 1987, vigent en l’actualitat i editada per la Direcció General de Carreters del
Ministeri de Foment. Igualment s’ha pres com base el “Manual d’exemples de Senyalització
d’obres fixes” del Ministeri de Foment.

3. AFECCIONS AL TRÀNSIT

Al tractar-se d’una nova construcció, la major part de l’obra, el tronc principal de la variant, no
afectarà al trànsit existent. Només hi haurà afeccions durant la construcció dels dos enllaços.
És en aquestes dues fases en les que s’hauran de prendre les mesures necessàries per tal de
que les molèsties ocasionades al trànsit siguin mínimes. Això comporta la senyalització
adequada de les obres i la construcció de desviaments alternatius en els punts d’enllaç.

4. SOLUCIONS PROPOSADES

Per tal d’afectar el menys possible als usuaris de l’actual carretera BV-2421 durant l’execució
de les obres de la variant de La Palma de Cervelló, es planteja la realització de l’obra en 3 fases:

1. Construcció de la variant: aquesta primera fase es podrà dur a terme sense afectar les
vies de comunicació actuals ja que transcorre per terrenys boscosos, l’únic
3
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inconvenient serà la intercepció d’alguns camins que es solucionarà amb la planificació
de desviaments o recorreguts alternatius.
2. Construcció de l’enllaç sud: es mantindrà la circulació per la N-340. Únicament es
realitzaran uns desviament provisionals en el moment de realitzar les cunyes de
connexió amb la carretera actual. Es pot plantejar d’executar aquestes per la nit per
tal de no afectar al trànsit de la N-340.
3. Construcció de l’enllaç nord: es farà servir el mateix procediment que en el enllaç
sud, és a dir que no s’afectarà el trànsit fins el moment de realitzar les cunyes de
connexió amb la carretera actual.

5. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES

Les normatives mencionades tenen com a objectius fonamentals:
- informar l’usuari de la presència de les obres
- ordenar la circulació a la zona afectada per les obres
- modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a la situació no habitual
representada per les obres i les seves circumstàncies específiques.
En definitiva, l’objectiu és assolir el màxim nivell de seguretat, tant pels usuaris com pels
treballadors de l’obra, i limitar el deteriorament del nivell de servei de la via afectada, l’actual
BV-2421. Així doncs, a part dels desviaments provisionals abans esmentats, cal realitzar una
senyalització de les obres, d’acord amb la “Instrucción de Carreteras” 8.3-IC.
Seria convenient, a més, que a les zones properes a possibles camins agrícoles afectats, es
senyalitzi igualment l’existència d’obres. Caldrà que totes les senyals es trobin en tot moment
en correcte estat de conservació.
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1. INTRODUCCIÓ

L’objectiu d’aquest annex és el d’analitzar les expropiacions que són necessàries per a la
construcció de la nova variant de la carretera BV-2421 al seu pas per La Palma de Cervelló.

2. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS

La Llei de carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns i
drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. Aquesta tasca comprèn una
sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels terrenys i la seva
propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou traçat de la carretera, passant
per la definició geomètrica de la franja a expropiar.
Per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per a fer una anàlisi
tan exhaustiva dels terrenys que s’han d’expropiar. Un estudi complet presentaria un quadre
amb tota la informació necessària corresponent al nom dels titulars de les finques, les
qualificacions de les mateixes, la denominació de les parcel·les, la utilització que se’n fa i
l’afectació de que és objecte (si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de
les obres o bé si es tracta d’una expropiació definitiva). Per “utilització que se’n fa” ens referim
al tipus de conreu que s’hi cultiva si és un sòl d’us agrícola o bé al tipus d’explotació forestal si
és un sòl forestal (en el cas de que s’exploti aquest sòl). Si es tracta d’una finca improductiva,
la compensació econòmica seria bastant inferior.
En aquest cas, davant de la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels propietaris i altres
dades d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que suposen les afectacions del
nou traçat de la variant i condicionament, definint un preu orientatiu que representi una
aproximació vàlida a nivell d’aquest projecte.
Els que sí es farà és distingir la proporció de sòl forestal i agrícola, per assignar uns preus més
versemblants.

3. DADES CRITERIS ADOPTATS: LÍNIA D’EXPROPIACIÓ

Segons el Títol IV, Art. 24 de la Llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com a
zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 3 metres d’amplada a les
carreteres convencionals, mesurant aquesta distància des de l’aresta exterior de l’esplanació.
En els casos en que s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de peu de talús en
terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. Ens els casos de ponts,
viaductes, o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació la línia de projecció
ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. En el cas de túnels artificials com
els que es plantegen a dos de les tres alternatives proposades, el terreny que cobreix aquests
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túnels també haurà de ser expropiat. En canvi, el terreny sobre el túnel de l’alternativa 3 no
caldria que fos expropiat, ja que l’execució es podria fer per mètodes tradicionals, sense haver
de fer, com en el cas d’un túnel artificial, el desmunt i després col·locar la secció prefabricada i
després recobrir el túnel de terres.
El terreny expropiat sobre el túnel artificial i sota el viaducte seria el resultat de projectar la
plataforma de la carretera ortogonalment cap al terreny, sense la servitud dels 3 m
Pel que fa als serveis afectats, els criteris adoptats per a la reposició de les conduccions
d’aigua, elèctriques i telefòniques ha estat els que s’indiquen a continuació.
•
•

Servitud de pas subterrani: una franja d’un metre i mig a cada costat de l’eix de la
conducció
Ocupació temporal: una franja de cinc metres a cada costat de la conducció

La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així
definides.

3.1. Reposició de camins

Per la reposició de la xarxa de camins s’expropiarà només l’imprescindible per a reposar
aquests vials, que ja s’han fixat d’una amplada estàndard de 5 m (cap dels actuals en fa més). A
l’Annex 5 (Anàlisi d’alternatives) es va mesurar que calia reposar una longitud total de camins
de 717 m.

4. DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS AFECTATS

Per a l’execució del projecte de variant de La Palma de Cervelló s’afecten terrenys del terme
municipal del propi municipi de La Palma i una petita part al terme de Cervelló. Això pot
simplificar el procés ja que, pel que sembla, justament és aquest municipi el més interessat en
aquest projecte.
Un cop triada l’alternativa definitiva, es procedeix a creuar mitjançant un sistema d’informació
geogràfica les dues capes següents:
- Envolupant de la traça de la carretera que inclogui els tres metres d’afectació a banda i banda
contats a partir del límit de terraplè i desmunt
- Planejament urbanístic del municipi de La Palma, ja refós , que s’obté del SIMUC (Sistema
d’Informació del Mapa Urbanístic de Catalunya), amb codis únics d’usos (en aquest cas, els
terrenys afectats són Forestals i Rústics)
A la imatge següent (A14-1) s’ha representat la traça de l’alternativa definitivament triada
ampliada amb les zones d’afectació de tres metres a cada costat de la plataforma. És a dir, es
representen els terrenys a expropiar i es comparen amb el planejament urbanístic vigent.
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Aquest planejament s’obté del MUC (Mapa Urbanístic de Catalunya), que és propietat de la
Direcció General d’Urbanisme, i del SIMUC (Sistema d’Informació del Mapa Urbanístic de
Catalunya.
Imatge A14-1: Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i planejament urbanístic

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del MUC

Els terrenys afectats per la traça de la carretera proposada són majoritàriament d’usos
forestals i agrícoles.
La llegenda del MUC, utilitzat com a base per la imatge anterior és la següent:
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Imatge A14-2: Llegenda del MUC (Mapa urbanístic de Catalunya)

Font: Institut d’Estudis Territorials
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5. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS

Els resultats de creuar les dues capes esmentades (envolupant dels terrenys a expropiar i
planejament urbanístic)mitjançant un sistema d’informació geogràfica (ARCGIS) a l’alternativa
definitiva són els següents (la imatge gràfica d’aquest procés es pot veure a l’anterior imatge
A14-1):
Taula A14-3: Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i el seu planejament urbanístic
Municipi

Qualificació
MUC

Descripció Mapa Urbanístic de Qualificació Descripció
ajuntament ajuntament
Catalunya

La Palma C.

N1

No urbanitzable, Rústic

za

Àrea (m2)

Agrícola preferent

33475,2
8301,0

Cervelló

N2

No urbanitzable, Protecció

za

Agrícola preferent

La Palma C.

N1

No urbanitzable, Rústic

zf

Forestal preferent

55166,9

La Palma C.

ST

Sistemes, Serveis tècnics i ambientals

st

Sistema de serveis tècnics

1587,3

La Palma C.

SV

Espais lliures, zones verdes

Parc urbà

2,7

La Palma C.

SX1

Sistemes, Viari, Eixos estructurants

SX1

Eixos estructurants

364,3

La Palma C.

SX3

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl NU

SX3

Altre viari en sòl NU

205,8
99103

Es comprova doncs que els sòls són bàsicament No Urbanitzables d’usos agrícola (33 475 m2) i
sobretot forestal (55 167 m2).
Els sòls de sistemes viaris corresponen a les zones on s’han de construir els enllaços previstos.
Com ja són sistemes viaris, no caldrà expropiar-los.
Es pot estimar un preu mig per al sòl No Urbanitzable de 1,8 euros/m2 .Amb aquest preu, el
cost total de les expropiacions serà el següent:
Taula A14-4: Cost de les expropiacions per a l’alternativa definitiva

Concepte
Plataforma més la zona de domini públic
Reposició de camins (amplada 5 m)
Superfície (m2) total a expropiar
Preu estimat de les expropiacions (1,8 €/m2)

Superfície (m2)
96 943
3 585
100 528
180 951

Unitats
m2
m2
m2
euros
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6. EXPROPIACIONS PER A LES ALTERNATIVES PLANTEJADES A L’ANNEX 5

A manera de recordatori i per que quedi constància de la feina feta, a la imatge següent (A141) s’han representat les traces de les tres alternatives que varen ser plantejades (a l’anàlisi
d’alternatives) ampliades amb les zones d’afectació de tres m a cada costat de la plataforma.
És a dir, es representen els terrenys a expropiar i es comparen amb el planejament urbanístic
vigent. Aquest planejament s’obté del SITPU (Sistema d’Informació Territorial per al
Planejament Urbanístic), que és propietat de la Direcció General d’Urbanisme. Però la versió
que es fa servir és l’actualització més recent disponible, feta per l’Institut d’Estudis Territorials
durant l’elaboració del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
Imatge A14-5: Terrenys a expropiar per les tres alternatives i classificació del sòl (SITPU)

Font: Elaboració pròpia a partir del SITPU (actualització feta per l’Institut d’Estudis Territorials al 2010)

Els resultats de fer-ho per a les alternatives estudiades a l’annex 5 d’Anàlisi d’alternatives eren:
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ALTERNATIVA 1

Municipi
Cervelló
Cervelló
Cervelló
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.

Codi
INE
08068
08068
08068
08905
08905
08905
08905
08905
08905
08905

Qualif.
MUC
N2
N2
N2
N1
N1
N1
N1
ST
SX1
SX3

Descripció
Mapa
Urbanístic
de
Catalunya
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
Sistemes, Serveis tècnics i ambientals
Sistemes, Viari, Eixos estructurants
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl NU

Qualif
Ajt
za
za
za
za
za
za
zf
st
SX1
SX3

Codi
INE
08068
08068
08905
08905
08905
08905
08905
08905
08905

Qualif.
MUC
N2
N2
N1
N1
N1
N1
ST
SX1
SX3

Descripció
Mapa
Urbanístic
de
Catalunya
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
Sistemes, Serveis tècnics i ambientals
Sistemes, Viari, Eixos estructurants
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl NU

Qualif
Ajt
za
za
za
za
za
zf
st
SX1
SX3

Descripció ajuntament
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Forestal preferent
Sistema de serveis tècnics
Eixos estructurants
Altre viari en sòl NU

Codi
INE
08068
08068
08905
08905
08905
08905
08905
08905
08905

Qualif.
MUC
N2
N2
N1
N1
N1
N1
ST
SX1
SX3

Descripció
Mapa
Urbanístic
de
Catalunya
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Protecció
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
No urbanitzable, Rústic
Sistemes, Serveis tècnics i ambientals
Sistemes, Viari, Eixos estructurants
Sistemes, Viari, Altre viari en sòl N U

Qualif
Ajt
za
za
za
za
za
zf
st
SX1
SX3

Descripció ajuntament
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Forestal preferent
Sistema de serveis tècnics
Eixos estructurants
Altre viari en sòl N U

Descripció ajuntament
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Agrícola preferent
Forestal preferent
Sistema de serveis tècnics
Eixos estructurants
Altre viari en sòl NU

Àrea
2
(m )
81
496
665
3854
8734
34772
48914
1724
34
323
99597

ALTERNATIVA 2

Municipi
Cervelló
Cervelló
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.

Àrea
2
(m )

642
1878
3826
7918
29589
55167
1483
130
230
101090

ALTERNATIVA 3

Municipi
Cervelló
Cervelló
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
La Palma de C.
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Àrea
(m2)
659
777
3759
8450
24905
49570
1528
152
218
90019

Annex 14.Expropiacions

7. OCUPACIONS TEMPORALS PER A PERSONAL I APILAMENTS

Les ocupacions temporals es produeixen per la necessitat de disposar de terrenys per a situar:
-

Les Instal·lacions per al personal que treballi a l'obra
El Parc de maquinària
Dipòsits de materials i recollida de terres
Servituds de pas i ocupacions temporals per canvi de serveis (de moment, sembla
que no serà necessari en aquesta obra, ja que no s’afecta cap servei)

Per a situar les instal·lacions del personal, el parc de maquinària i el dipòsit de materials,
s'escullen terrenys que limiten amb la traça de la carretera, per tal d'evitar nous accessos a la
traça.
La majoria d'aquests terrenys a ocupar temporalment corresponen a la zona d'instal·lacions i
provisió de materials i terres. Si s’examina el terreny on es vol fer l’obra, es veu clarament que
és accidentat i no és senzill trobar un bon lloc per a situar les intal·lacions, la maquinària i els
dipòsits de materials.
Per ser coherents amb la filosofia del projecte, on es mirava de respectar la zona fluvial com a
espai públic, s’evitarà ocupar-la durant les obres. Per això s'aprofitarà una zona una al principi
de la variant (imatge A14-6), a prop de Can Mascaró, a qui se li expropiaran temporalment uns
terrenys que sembla que no té ocupats actualment.
La superfície disponible proposada és d’uns 7300 m2. Es pot comprovar al document dels
plànols corresponent. Aquest total, es podria repartir en:
-

Uns 6500 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge
Uns 600 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions
Uns 200 m2 en concepte de zona per caseta d'obra

Aquests predimensionaments s’han fet observant les superfícies utilitzades a altres projectes
similars.
Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les expropiacions
quantificades anteriorment en aquest annex. En aquest cas, els terrenys s’ocupen de manera
temporal per posteriorment ésser retornats al propietari particular.
Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, el qual
lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera per al present
projecte un cost unitari d’ocupació temporal aproximadament d’un terç del cost total
d’expropiació del terreny. Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes
d’ocupació temporal.
Així, els imports totals referents a les ocupacions temporals són els següents:

10
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 14.Expropiacions

2

Superfície (m )

Preu (€)

Apilament i emmagatzematge

6500

39000

Zona per a la ubicació d’instal•lacions

600

3600

Zona per caseta d'obra

200

1200

7300

43800

Ocupació temporal

Es presenta la imatge següent de la zona d’expropiació temporal, entre Can Mascaró i l’actual
carretera N-340:
Imatge A14-6: Expropiació temporal (discontinu) i expropiació definitiva
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex té per objecte la definició i valoració aproximada de les obres necessàries per
a la realització de les reposicions i/o trasllat dels serveis que resultarien afectats per la
construcció de l’alternativa seleccionada en el present projecte de nova variant de la carretera
BV-2421 a La Palma de Cervelló.
El que s’explica en aquest annex es veu reflectit en els plànols de Serveis afectats (17-1 i 17-2)
de l’annex de plànols.

2. TREBALL DESENVOLUPAT

Es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg del traçat de la carretera
susceptibles de ser afectats, tant directament per l’ocupació dels terrenys en què actualment
s’ubiquen com indirectament per necessitats constructives: gàlibs d’operació de la maquinària
i mesures bàsiques de seguretat durant l’execució dels treballs.
Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny adjacent a cada costat de l’eix de
la traça de la variant, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les
instal·lacions afectades.
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja esmentat a escala
1/5.000. En principi, aquesta cartografia només mostra una línia elèctrica d’alta tensió a l’inici
del traçat. Ja s’ha comentat en diferents annexes, com el de traç+at, que aquest traçat s’ha
modificat per no haver de desplaçar cap torre d’alta tensió. No s’afecta doncs l’esmentada
línia.

3. TIPUS DE SERVEIS AFECTATS

En l’execució del present projecte constructiu, s’afecta alguns dels terrenys del terme
municipal de La Palma de Cervelló a alguns de Cervelló.
El terreny que afecta el traçat de la nova carretera és majoritàriament sòl no urbà agrícola i
forestal.
A la imatge següent (A15-1) s’ha representat la traça de la traça ampliada amb les zones
d’afectació de tres metres a cada costat de la plataforma.

3
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 15.Serveis afectats

Imatge A15-1: Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i planejament urbanístic

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del MUC

Els resultats de creuar les capes envolupant dels terrenys a expropiar i planejament urbanístic
mitjançant un sistema d’informació geogràfica (ARCGIS) a l’alternativa definitiva són els
següents (la imatge gràfica d’aquest procés es pot veure a l’anterior imatge A14-1):
Taula A15-2: Terrenys ocupats per l’alternativa definitiva i el seu planejament urbanístic
Municipi

Qualificació
MUC

Descripció Mapa Urbanístic de
Catalunya

Qualificació Descripció
ajuntament ajuntament

La Palma C.

N1

No urbanitzable, Rústic

za

Agrícola preferent

33475,2

Cervelló

N2

No urbanitzable, Protecció

za

Agrícola preferent

8301,0

La Palma C.

N1

No urbanitzable, Rústic

zf

Forestal preferent

55166,9

La Palma C.

ST

Sistemes, Serveis tècnics i ambientals

st

Sistema de serveis tècnics

La Palma C.

SV

Espais lliures, zones verdes

La Palma C.

SX1

Sistemes, Viari, Eixos estructurants

SX1

Eixos estructurants

364,3

La Palma C.

SX3

Sistemes, Viari, Altre viari en sòl NU

SX3

Altre viari en sòl NU

205,8

Àrea (m2)

1587,3

Parc urbà

2,7

99103

3.1. Línia d’alta tensió

La superfície de “serveis tècnics que es creua és la línia d’alta tensió (L5)que passa a tocar del
punt de sortida de la variant. En les primeres versions de les tres alternatives, totes obligaven a
traslladar una torre d’alta tensió. Però finalment, es va comprovar que era possible evitar-ho a
les alternatives 1 i 2 gràcies a un radi de 175 m a la primera alineació corba. Això ja no era
factible a l’alternativa 3, que, en ser una carretera C-80, obligava a mantenir un radi mínim de
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C-80. Finalment, l’alternativa triada va ser la 2, que per això no obliga a moure cap torre d’alta
tensió. Aquesta línia L5 es pot veure representada al plànol 17-1 Serveis afectats.

3.2. Línies elèctriques de mitja i baixa tensió

Per a detectar les línies existents a la zona d’estudi, s’han estudiat altres projectes a la zona
com l’estudi informatiu del 2001, s’ha consultat les bases del ICC i s’ha investigat el terreny
amb la fotografia aèria. Dues línies elèctriques de mitja o baixa tensió travessen la traça
proposada als trams 2 i 3.
Línia elèctrica 1: Línia de baixa tensió ENDESA
Línia aèria de baixa tensió i un cable trenat que discorre sustentada en pals de fusta i dóna
servei a una finca de Ca n’Oller i a una altra de Can Via. La construcció de la variant no afecta a
cap dels seus pals de fusta per què la línia comença i acaba al nord de la traça, no la travessa.
Línia elèctrica 2: Línia aèria de mitja tensió que discorre sustentada en pals de fusta pel bosc
de Can Via fins a la primera torra metàl·lica situada al camí de Can Oller, a partir de la qual es
bifurca, la primera derivació continua sustentada en pals de fusta per Ca n’Oller i la segona al
llarg del camí sustentada en pals de formigó fins al pal de formigó amb conversió
aerosubterrània situat sota el carrer de Santa Maria. Aquesta línia creua la traça en els tres
punts següents:
-

L2-A: PK 2+645. La línia es troba amb la traça de la carretera. Caldrà posar uns pals més
alts per deixar el gàlib exigit per la normativa
L2-B: PK 2+360. La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar per sobre
d’ella sense afectar-la
L2-C: PK 2+304. La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar per sobre
d’ella sense afectar-la

Línia elèctrica 3: Línia aèria de mitja tensió que discorre sustentada en pals de fusta, creua la
traça al punt L3-A (PK 1+728). La línia va prou alta respecte de la carretera com per passar per
sobre d’ella sense afectar-la
Línia elèctrica 4: Línia de mitja tensió d’ENDESA, creua la traça als punts L4-A i L4-B, que estan
molt propers. En aquest cas, caldria variar el traçat de la línia, afegint una sola torre entre el PK
0+570 i el PK 0+420 (veure el plànol de serveis afectats, 17-1)
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1. INTRODUCCIÓ

El present annex recull, de forma general, les característiques de les obres de fàbrica
necessàries per a la construcció de la nova variant de la carretera BV-2421 a La Palma de
Cervelló. Les més importants són el viaducte sobre la riera de Rafamans, un túnel artificial,
alguns murs, i algunes obres de pas per a garantir la continuïtat de la xarxa de camins i la xarxa
hidrològica. Aquí no es pretén definir amb precisió cada obra de fàbrica, ja que això podria ser,
en algun cas com el del viaducte o el del túnel, objecte d’un altre projecte final de carrera com
aquest. Per això aquí, a més de detallar on són i quines són aquestes obres de fàbrica, s’intenta
indicar la tipologia que es considera més adequada. Cal insistir però en que bona part
d’aquestes obres haurien de ser projectades amb més precisió.

2. LLISTAT D’OBRES DE FÀBRICA, DE DRENATGE I REPOSICIÓ DE CAMINS

A l’estudi d’alternatives (Annex 5) hi apareixien, per a cada alternativa, els llistats de les obres
de fàbrica, de drenatge i d’altres característiques (com desviament de camins, etc.) de cada
alternativa estudiada. Un cop ha estat triada l’alternativa 2 com a definitiva i un cop fetes les
modificacions de traçat explicades a l’apartat 7 de l’annex 6 (de Traçat), a la taula A17-1 es
presenta per començar una llista de les obres de fàbrica del projecte. La numeració de les
obres de fàbrica i drenatge no s’ha diferenciat, és a dir que l’índex que acompanya el terma OF
o OD indica l’ordre a la llista general d’obres. Les obres que es poden considerar de fàbrica
sense ser de drenatge són les següents:
OFnº

PK inici

Obra

OF2
OF5
OF6
OF7
OF8
M1

Enllaç sud

OF10

1+784

M2
M3
OF17
M4
OF18
M5
M6

2+290
2+420
2+687
2+920
2+960
3+070
3+077

Pas del ramal C1-3 sobre el ramal C1-1
Calaix 5x5 pel pas inferior del camí de Can Mascaró
Calaix 5x5 pel pas inferior del camí de Can Vidal sud (calaix mixte)
Tauler de bigues pel pas superior del camí de Can Vidal nord
Túnel artificial
Mur al costat dret
Pas inferior del camí de Can Llopard (i cabal de la conca natural interceptada
pel terraplè)
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Calaix 5x5 pel pas inferior del carrer Gran i carrer Camarassa (són camins)
Mur al costat dret (estrep del viaducte)
Viaducte sobre la riera de Rafamans
Mur al costat dret a la connexió nord
Mur al costat esquerre a la connexió nord (opcional)

0+414
0+618
1+022
1+090
1+500
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Long
(m)
12,7
16,25
14,72
10,66
109,2
59,43
27,8
69,07
29,77
12,49
40,20
125
67,9
110

Annex 16. Obres de fàbrica

3. OBRES DE FÀBRICA

Les obres de fàbrica esmentades es descriuen a continuació. Es fa un predimensionament que
caldria ampliar convenientment quan s’arribés a fer el projecte constructiu. S’entén que
aquest és un projecte final de carrera d’una carretera i l’objectiu no és projectar obres de
fàbrica com un viaducte amb precisió. Per això només es descriu l’obra i se’n proposa una
tipologia.

3.1. Viaducte sobre la riera de Rafamans

Segons el traçat escollit, es planteja un viaducte sobre la riera de Rafamans a partir del PK
2+960 i amb una longitud de 125 m entre els estreps.

3.1.1 Condicionants
El condicionant principal que es troba a l’hora de projectar el viaducte sobre la riera de
Rafamans és la llera d’aquesta riera. Per respectar l’avinguda de període de retorn de 500
anys, la primera condició de contorn és que les piles del tram central del viaducte quedin fora
del que ocuparia la llera durant aquesta avinguda.
L’altre condicionant serà l longitud total del viaducte que, segons el projecte de traçat, queda
en 125 m.

3.1.2 Predimensionament
Com es disposa de l’estudi de l’espai fluvial (PEF) corresponent a aquesta riera, inclosa a la
conca de la part baixa del riu Llobregat, es pot determinar gràficament on haurien d’anar
aquestes piles, tal i com es veu a la imatge següent (A17-1).
Si les piles del tram central es col·loquessin just on comença aquesta zona inundable (el cas de
les piles verdes a la imatge A17-1), aquest tram tindria una llum de 42 m. Com el tercer tram
del pont tindrà una llum condicionada (limitada) per la plataforma del ramal projectat
d’entrada a la Palma, tot això ja condiciona les dimensions dels primers tres trams del pont.
Per què el quart tram no quedi descompensat en un hipotètic pont continu de quatre trams, es
pensa en projectar els tres primers trams com un pont continu de tres trams, simètric, amb el
tram central d’una llum suficient per no trepitjar la zona inundable de T=500 anys, i el quart
tram es projectarà com una biga isostàtica que connecti aquest pont continu de tres trams
amb l’estrep nord.
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També s’intentarà que, en el pont continu de tres trams, la relació entre les longituds del tram
central i la dels trams laterals sigui aproximadament de 0,7, per què aquesta relació optimitza
l’estructura i demana unes quanties d’armadura menor.
Finalment, s’adopta el disseny següent (les piles finalment adoptades es veuen en vermell fosc
a la imatge A17-1):
-

Pont continu de tres trams de llums 29 m, 46 m i 29 m
Tram isostàtic de 21 m d’acompanyament (pel quart tram)

Amb la llum del tram central de 46 m s’aconsegueix allunyar cada pila dos metres respecte de
la zona inundable amb període de retorn de 500 anys, el que podria permetre estalviar la
protecció amb escullera de les piles, que sembla ser d’un preu gens menyspreable.
Imatge A17-1: Viaducte en planta i àrea inundable amb T=500 anys

Zona inundable
de T= 500 anys

L’esquema de l’estructura del pont continu de tres trams i el tram isostàtic de 21 m
d’acompanyament (pel quart tram) seria el següent:

5
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 16. Obres de fàbrica

Aquest disseny implicarà tres juntes de calçada: una entre el pont continu de tres trams i el
tram isostàtic de 21 m, les altres dues juntes estaran a les unions del viaducte amb els estreps.
El predimensionament de la secció transversal es fa amb una doble viga artesa: dues de 2,75m
d’ample i cantell 1,50 m i llosa de formigó armat superior de 25 cm de cantell, tal i com es pot
veure al plànol de la secció del viaducte (a l’apartat de Plànols d’aquest projecte). Tot seguit
se’n presenta una versió reduïda:
Imatge A17-2: Secció del viaducte sobre la riera de Rafamans

3.1.3 Cimentacions
Per a saber quin tipus de cimentació caldrà per les piles del viaducte caldria un estudi geològic
i geotècnic de la zona de la llera de la riera on es col·locaran les piles, sobretot les piles 2 i 3,
les més properes a la riera. Caldria saber la profunditat fins a la qual s’haurà d’anar per a
buscar un material adequat per a recolzar les piles. Això queda clarament fora de l’abast d’un
projecte com aquest.

3.2. Túnel artificial

Pel túnel artificial de 109 m de longitud s’adopta una secció de tres elements prefabricats: dos
hastials i una clau. La secció prové del catàleg de prefabricats de formigó de l’empresa Lemona
i el model es diu Matière 3.
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S’han adoptat unes dimensions que permetin que hi càpiga la secció projectada pel túnel, que
és la que diu la Norma 3.1-IC pel cas de carreteres C-60: 10,5 m d’amplada a la base per 7,45 m
d’alçada a la clau. L’àrea de la secció és de 80 m2.
La secció transversal es pot veure ampliada al plànol de la secció del túnel artificial (a l’apartat
de Plànols d’aquest projecte). Aquí se’n presenta una versió reduïda:
Imatge A17-3: Secció del túnel artificial

3.3. Murs de contenció

Com a les altres alternatives considerades a l’estudi d’alternatives, a l’alternativa escollida el
pendent natural del terreny obliga a col·locar alguns murs de contenció per evitar que el
terraplè de talús 3/2 ocupi massa extensió de terreny. Això acostuma a passar a les zones on el
talús de 3/2 de l’hipotètic terraplè és molt similar a aquest pendent natural. Amb una petita
obra de fàbrica com són els murs s’aconsegueix una gran millora.
El recull dels murs proposats seria:
Mur
M1
M2
M3
M4
D
E

PK inici
1+500
2+290
2+420
2+920
3+092
3+077

Obra
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Mur al costat dret
Mur al costat dret (estrep del viaducte)
Mur al costat dret a la connexió nord
Mur al costat esquerre a la connexió nord (opcional)

Longitud (m)
59,3
69
29,75
40,20
67,9
110
7
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Es proposa una fonamentació superficial en tots els murs. De tota manera, cal recordar que, si
aquest projecte s’hagués de portar a terme, caldria fer l’estudi geotècnic de les zones on van
els murs (en realitat, de tota la traça de la carretera).
S’han calculat les superfícies dels murs proposats. Aquest càlcul s’ha fet a partir de les seccions
transversals cada 20 m que ha proporcionat el programa de traçat WH, de les quals s’han
deduït les alçades de mur al PK corresponent. Amb els PK i les alçades, s’ha aproximat la
superfície de cada mur calculant-la com a suma de trapezis, el que es pot veure a la següent
taula A17-4:
2

Taula A17-4: Càlcul de les superfícies (m ) dels murs a l’alternativa definitiva (longituds en m)

Nº mur PK ini

Alçada
mur

PK
Alçada
intermig mur

PK

Alçada
mur

PK

Alçada
mur

A

1500

3,67

1520

5,21

1540

5,91

1560

2,83

B

2290

2,5

2300

4,74

2320

8,11

2340

8,00

C
ESTREP
1
ESTREP
2

2420

3,27

2440

5,79

2460

2920

2,80

2940

7,35

3085

8,16

3100

D

3092

5,40

3120

E

3075

2,60

3130

3,60

PK

Alçada Longitud Superfície
2
mur
(m)
(m )
60

287

70

459

4,72

40

196

2960

11,49

40

290

9,73

3120

13,56

35

367

3,20

3160

1,00

68

204

3140

5,20

113

402

TOTAL

2205

3188

2,60

2360

5,31

3.4. Obres de pas

3.4.1 Pas elevat
Al PK 1+022 de la traça projectada s’ha previst un pas superior del camí de Can Vidal nord. És
l’únic de la carretera projectada ja que, per la resta dels camins interceptats per la traça, s’ha
considerat millor preveure un pas deprimits o bé desviar el camí per a fer-lo passar per algun
lloc més fàcil.
En el cas del camí que s’ha decidit anomenar “de Can Vidal nord”, aquest comunica Can Vidal
amb les urbanitzacions de l’oest, que són Can Rafael i Can Paulet. Sembla doncs tenir certa
entitat com a eix de comunicació, però és encara un camí de terra.
A les primeres versions de l’alternativa 2, aquest camí podia passar perfectament per sota de
la nova carretera, ja que aquesta s’elevava per a minimitzar el desmunt que anava a provocar
al acostar-se al nucli de La Palma. Però, al optar per un túnel artificial, el pendent no havia de
ser tan fort, s’aconseguia una millor compensació de terres i s’optimitzava el túnel...però el
camí quedava al nivell de la plataforma i calia fer-li un pas si se’l volia mantenir.
El camí creua en diagonal la traça de la carretera.
Per tot això, es preveu un pas elevat amb les següents característiques:
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Amplada de la secció del camí reposat = 5 m
Amplada de la de plataforma del camí reposat = 6 m
Llum entre estreps = 10,70 m
Secció del pas elevat:
3 bigues doble T prefabricades i una llosa a sobre de 15 cm de formigó armat.
Taulell recolzat sobre estreps de tram recte.

3.4.2 Passos inferiors
Els passos inferiors es preveuen amb calaixos de formigó fabricats in situ de 5x5 m.
Es preveuen tots ells per donar continuïtat a camins que, com a màxim, tenen una amplada de
5 m (a la majoria del seu recorregut en tenen menys).
Es preveuen els següents quatre passos inferiors:
Taula A17-4: Passos inferiors previstos

PK
0+618
1+022
1+784
2+687

Pas inferior
Calaix pel pas inferior del camí de Can Vidal sud (calaix mixte)
Pas superior del camí de Can Vidal nord
Pas inferior del camí de Can Llopard (i cabal de la petita conca natural
interceptada pel terraplè. Calaix mixte.
Calaix pel pas inferior del carrer Gran (és un camí, tot i el seu nom)

Longitud
(m)
30,6
10,5
27,8
12,5

El calaix del pas inferior del camí de Can Llopard (PK 1+784) recolliria també el cabal d’una
subconca molt petita creada per la construcció de la carretera. La seva superfície és tan petita
que es creu que no és ni necessari preveure-hi un calaix mixte (que seria un calaix amb un
espai on hi passés l’aigua canalitzada, apart de l’espai pels vianants i vehicles)
El calaix del pas inferior del camí de Can Vidal sud (PK 0+618) també será mixte, perquè
recollirà l’aigua d’una subconca i la dirigirà cap al torrent de Can Mascaró.
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MEMÒRIA
1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
1.1.

Identificació de les obres
El nucli urbà de La Palma de Cervelló es veu travessat per la carretera BV-2421, que exerceix
també com a carrer principal. S'hi barregen els trànsits de pas amb els interns, amb els
conflictes que això provoca. A més, la carretera recull el trànsit de les urbanitzacions que es
troben al nord de La Palma (Fontpineda, bàsicament), tot i ser bona part d'elles fora del seu
terme municipal. La tipologia d'urbanització dispersa afavoreix molt l'ús del vehicle privat, fent
perdre eficiència al transport col•lectiu. I aquest trànsit molt sovint decideix connectar-se a la
BV-2421 a La Palma, per després anar cap a la B-24, una via de doble calçada on ja es troba
connectat a la xarxa metropolitana de gran capacitat. Tot això fa que aquesta via suporti un
trànsit molt superior al que li tocaria. Això provoca retencions, accidents greus com el del 1996,
i enfrontaments entre els habitants del nucli de La Palma amb els de les urbanitzacions.
L'ajuntament de La Palma fa temps que reclama la construcció d'una variant de la carretera BV2421. L'opció que sembla més natural és que aquesta variant passi pel sud del nucli urbà, però
en el límit sud del nucli hi ha la Riera de Rafamans (que després passa a ser la Riera de
Corbera), i aquesta és una zona d'alt valor pel municipi: des del punt de vista ecològic,
paisatgístic i d'esbarjo. El projecte presenta un traçat d'aquesta variant que respecti al màxim
aquesta zona.

1.2.

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per
garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que
determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.

:

Josep Prat Roura
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Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

:
:
:
:

Enginter de Camins Canals i Ports

Barcelona

3. DADES DEL PROJECTE
3.1.

Autor/s del projecte
Autor del projecte
Titulació/ns
Col·legiat núm.
Despatx professional
Població

3.2.

:
:
:
:
:

Josep Prat Roura
Enginyer de Camins Canals i Ports

Barcelona

Tipologia de l'obra

L'obra en questió estracta d'un nou traçat que alliberi el nucli urbà de La Palma de Cervelló del trànsit
diari de passada al mateix tempsque redueix l'impacte ambiental, tan acustic com visual de la nova
variant.

3.3.

Situació
Emplaçament
Carrer,plaça
Número
Codi Postal
Població

3.4.

:
:
:
:
:

Baix Llobregat

Pressupost d'execució material del projecte
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 6.942.727,47 €.
(sis milions nou-cents quaranta-dos mil set-cents vint-i-set euros amb quaranta set cèntims).

3.5.

Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 18 mesos.

3.6.

Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 45 persones.

3.7.

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a jardiner
Ajudant
Manobre
Manobre especialista
Peó

3.8.

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
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ACER EN BARRES CORRUGADES
ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
ÀMPITS DE FORMIGÓ
BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA
BARRERES
CADUCIFOLIS A ARREL NUA
CIMENTS
CLAUS
ESMENES BIOLÒGIQUES
FILFERROS
FORMIGONS SENSE ADDITIUS
GRANULATS PER A PAVIMENTS
LLIGANTS HIDROCARBONATS
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACER INOXIDABLE
MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
MESCLES BITUMINOSES DISCONTÍNUES EN CALENT
MORTERS AMB ADDITIUS
NEUTRES
PASSAMANS PER A BARANES
PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES
PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
SENYALS
SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT
TAULERS
TAULONS
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS
TUBS DE PVC PER A DRENATGES

3.9.

Maquinària prevista per a executar l'obra
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
Motoanivelladora de 125 hp
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)
Camió cisterna de 6000 l
Camió cisterna de 10000 l
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Camió grua de 5 t
Camió grua de 10 t
Grua autopropulsada de 12 t
Grua autopropulsada de 24 t
Grua autopropulsada de 100 t
Furgoneta de 3500 kg
Vibrador intern de formigó
Camió amb bomba de formigonar
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Estenedora de granulat
Escombradora autopropulsada
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Planta de formigó per a 60 m3/h
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica
Màquina per a clavar muntants metàl·lics
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
Motoserra per a la tala d'arbres
Tractor amb equip per a tractament del subsòl
Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
4.1.

Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes
procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a
l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un
instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut,
però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal
d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
•
−
−
−
−
•
−

Connexió de servei
Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense
pas de vehicles.
Quadre General
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
Pàgina: 6
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−
−
−
−
−
−
•
−
−
−
•
−
−
−

•
−
−
−

−
•
−
−
−
−

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran
tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot
seguit després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
Conductors
Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1
Transformador de seguretat
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v
:
Blau.
· Connexió de 380 v
:
Vermell
No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.
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•
−
−
−
−
•
−
−

4.2.

Enllumenat provisional
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més
pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne
la inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà
de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes
indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de
la canalització provisional per l'interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes
Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en
una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

4.3.

Instal·lació de sanejament
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

4.4.

Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del
treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans
addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
−
La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb
risc d’incendis o explosions.
−
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es
guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà
en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran
allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.
−
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
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−
−

−
−
−

−

−
−
−

−

•

Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip
de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9,
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els
voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a
mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitantse així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs
o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i
amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil,
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles,
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i
capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material
combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids
inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua
abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:
−
Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m
del sòl.
−
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 25 m.
−
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no
excedirà de 15 m.
−
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:

5.1.

Serveis higiènics
•

Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.
•

Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim,
per a cada 25 persones
•

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x
2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

5.2.

Vestuaris
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

5.3.

Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta
i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per
a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

5.4.

Local de descans
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3
mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del
personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis.
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

5.5.

Local d'assistència a accidentats
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més
d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els
locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de:
−
−
−

una farmaciola,
una llitera,
una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a
prop dels llocs de treball.
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El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari
de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre
d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el
local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a
l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat
com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de
diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes,
mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o
portàtil, custodiada per l’encarregat.
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,
pinces,
guants d’un sol ús.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

6. ÀREES AUXILIARS
6.1.

Centrals i plantes
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de
vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de
limitació en altura, mínima de 4 m.
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de
la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a
rodadura de vehicles.
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i
arriostrada en previsió de bolcades.
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Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de
gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de
l’arrancada.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.

6.2.

Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador.
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega)
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les
vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines
i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de
l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils
d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran
canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora,
una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal
d’il·luminació.
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades
a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

6.3.

Zones d'apilament. Magatzems
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Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de
materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant
les maniobres.

7. TRACTAMENT DE RESIDUS
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o
patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i
40 h/setmana.

8.1.

Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
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d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball
acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
−
Amiant.
−
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
−
Sílice.
−
Vinil.
−
Urea formol.
−
Ciment.
−
Soroll.
−
Radiacions.
−
Productes tixotròpics (bentonita)
−
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
−
Gasos liquats del petroli.
−
Baixos nivells d’oxigen respirable.
−
Animals.
−
Entorn de drogodependència habitual.

8.2.

Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i
com a mínim amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials
i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat
del Contractista, partint de les següents premisses:
•

Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments
de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència
d’explosius i la prohibició de fumar.
•

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
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•

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
•

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

9. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es
situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.

9.1.

Serveis afectats
Aquí cal definir si existeixen serveis afectats, segons el què es descrigui en el projecte
d’execució

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
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adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

9.2.

Servituds
Aquí cal definir si existeixen servituds (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons
el què es descrigui en el projecte d’execució

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de
llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a
certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat
ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions.
Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el
Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures
suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

9.3.

Característiques meteorològiques
Aquí s’inclouran les dades meteorològiques generals

9.4.

Característiques del terreny
Aquí s’inclouran les conclusions de l’Estudi Geotècnic del Projecte i les característiques
topogràfiques del terreny (desnivells, etc.), presència de rieres, etc.

9.5.

Característiques de l'entorn
Definir les característiques més rellevants (si l’obra es troba dins d’una àrea urbana, zona
rural, zona industrial, etc., vials de trànsit, pendents dels vials, presència de mitgeres,
pròxim a escola o a hospital,etc.)

10. UNITATS CONSTRUCTIVES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO,
BITUMINOSOS I REGS )
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS
COL.LOCATS
SUPERFICIALMENT
(
DESGUASSOS,
EMBORNALS, BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
JARDINERIA
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MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

11.1.

Procediments d'execució
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més
rellevants (procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans
a emprar, estructura metàl·lica soldada, prefabricats, etc.).

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

11.2.

Ordre d'execució dels treballs
Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases
d’execució (en casos de reforma i ampliació), etc.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar,
durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

11.3.

Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:
LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de terminis
temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible,
reflectida en un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL
13.1.

Agents atmosfèrics
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin.

13.2.

Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:
25-50 lux

:

100 lux

:

100 lux

:

200 lux

:

300 lux

:

500 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.
Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
Pàgina: 18

PROJECTE FINAL DE CARRERA
VARIANT DE LA CTRA. BV-2421 AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ
DE LA PALMA DE CERVELLÓ
JOSEP PRAT ROURA

visuals.
En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.
1000 lux

13.3.

:

Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:
Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................

82-94 dB
82 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i
Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre
d’eficàcia:
1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives

13.4.

Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:
−
−

Rinitis
Asma bronquial
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−
−
−
−
−
−
−

Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que
és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El
problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla
específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i
Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:
10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Escombrat i neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives:
ACTIVITAT
Neteja de locals
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Manipulació de ciment

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua
Filtres
en
sitges
o
instal·lacions
confinades
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Raig de sorra o granalla
Tall o polit de materials
ceràmics o lítics
Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica
Circulació de vehicles
Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Equips semiautònoms de respiració
Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall
Aspiració localitzada
Regat de pistes
Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

13.5.

Ordre i neteja
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel
que fa a:
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de
materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva
utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs
directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al
manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

13.6.

Radiacions no ionitzants
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.
Radiacions infraroges
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Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades,
haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la
dilatació de la pupil·la de l’ull.
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques.
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.
Radiacions visibles
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.
Radiacions ultraviolades
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament
amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de
mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no
protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per
a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al
cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.
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No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida.
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant
pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una
exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant
qualsevol tipus de protecció facial.
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants
se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.
Làser
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o
continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment
potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat
polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden
causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en
forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el
cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas
d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i
quatre classes següents:
j)

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la
resposta de centelles.

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es
defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II;
l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós,
però no respecte a la reflexió difusa.
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de
la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple,
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.
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Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs
làser:
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del
raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no
protegits, que pot resultar perillós.
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte
de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que
pot resultar perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de
treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la
classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la
pell.
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la
genera.
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser
registrada i comunicada al departament mèdic.
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular,
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
- Àrea de treball:
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de
l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió.
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques
al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials
inflamables o explosius.
- Equip:
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades
per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que
previngui la reflexió especular.
- Operació:
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos
persones estaran sempre presents durant l’operació.
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de
làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin
el risc de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al
pit de l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de
protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment
d’alineacions i nivells topogràfics.
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser
que es tracti.

13.7.

Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus
de radiació, com són:
−
−
−
−

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i
edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques,
sediments, moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:
−
−

Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els
aeroports; detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant
radiacions ionizants.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in
vivo".
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts
o equips generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles
de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops,
com l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre
que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.
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Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:
−
−
−
−
−
−
−
−

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el
primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en
piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i
embuatada en empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada
tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part
posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles,
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el
que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
−
−

Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
−
−
−
−

Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
−
−
−
−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball
de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat,
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i
l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors
o palets, en lloc de portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció,
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la
producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a
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manipular.
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.2on.3er.4art.5è.6è.7è.8è.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.
Assentar els peus fermament.
Ajupir-se doblegant els genolls.
Mantenir l’esquena dreta.
Subjectar l’objecte fermament.
L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.
Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.
Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
i)
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de
gravetat de la càrrega.
j)
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
davanter aixecat.
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material
per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de
dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a
condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors,
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada
elecció, seguiment i control d’ús.
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a
continuació:
Codi
HX11X003

UA
u

HX11X004
HX11X005

u
u

HX11X019

m

HX11X021

u

HX11X022

u

Descripció
Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i
altres treballs en alçada
Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m
amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció
Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció
signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓMESURES
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18. RECURSOS PREVENTIUS
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència
dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista
serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials,
com es defineixen en el real decret 1627/97.
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin
perillosos o amb riscos especials.
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial
gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra
subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de
recurs preventiu:

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES
DE
FORMIGÓ
IN
SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES
I TESAT)
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
INSTAL.LACIONS
DE
DRENATGE,
D'EVACUACIÓ
I
CANALITZACIONS
ELEMENTS
SOTERRATS
(
CLAVEGUERONS,
POUS,
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DRENATGES )
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats,
entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és
objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci
exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat
això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al
col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no
garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol
tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions
o obligacions.
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs
adequats i tenir la resistència suficient.
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixarse en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció
de les senyals o panells de senyalització.
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin
de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
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Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra
(ample carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a
l’obra, etc.)

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització,
les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que
comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per
a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran
les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1.

Normes de Policia
•

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i
sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i
de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos
•

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per
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garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

20.2.

Àmbit d'ocupació de la via pública
•

Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per
fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants
d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En
aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
•

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
−

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
−
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
−
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap
carril de circulació.
−
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

-

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

•

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
•

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
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20.3.

Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
•

Tanques
Situació

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o
solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i
pintada.
Les empreses promotores podran presentar a
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes
les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només
s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de càrrega, desviacions momentànies de
trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista,
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color
taronja), o elements tradicionals de delimitacions
provisionals de zones de risc.

•

Complements

Totes les tanques tindran balisament lluminós i
elements reflectants en tot el seu perímetre.

Manteniment

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca,
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre
element que deteriori el seu estat original.

Accés a l’obra
Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés
independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la
retirada parcial del tancament.

20.4.

Operacions que afecten l'àmbit públic
•

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.
Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat,
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
•

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de
l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de
l’obra i es prendran les següents mesures:
−

−
−

−
−
•

S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador
de Seguretat de l’obra.
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques
metàl·liques es netejarà el paviment.
Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra,
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre
per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats,
les terres es carregaran directament sobre camions per a la
seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
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producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
•

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i
horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que
sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d’objectes i la propagació de pols.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre
les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les
façanes.

Grues torre

En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del
tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests
límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures
indicades per a càrregues i descàrregues.

20.5.

Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
•

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a
la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
•

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més
enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de
ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
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poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
•

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6.

Residus que afecten a l'àmbit públic
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

20.7.

Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic
•

Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
•

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
−
−
•

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
Elements de protecció
Pas vianants

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran,
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m)
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els
quinze centímetres (0,15 m).
Els elements que formin les tanques o baranes seran
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).

Forats i rases

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de
la marxa.
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•

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
•

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri
d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes
rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
•

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les
peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana
fixa de protecció.
•

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
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−
−
−
−
−

En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
•

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
•

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.

20.8.

Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública
•

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament,
sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
•

Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ
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21.1.

Riscos de danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
−
Caiguda al mateix nivell.
−
Atropellaments.
−
Col·lisions amb obstacles a la vorera.
−
Caiguda d'objectes.

21.2.

Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant
el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material
resistent.
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació de perill.
19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Inundació.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al
seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:
1.Ordre i neteja general.
2.Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
3.Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
4.Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5.Punts de trobada.
6.Assistència Primers Auxilis.

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6
RD.1627/97

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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G02
G02.G01

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN
DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16
16
16
17
17
25
25
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I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

G02.G04

El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

25
26
27
1 /2 /12 /25
14
16 /17
26
2

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
2

A
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25

Pàgina: 42

PROJECTE FINAL DE CARRERA
VARIANT DE LA CTRA. BV-2421 AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ
DE LA PALMA DE CERVELLÓ
JOSEP PRAT ROURA
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

G04
G04.G02

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT
METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: MATERIAL APLEGAT
MATERIAL DE RUNES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
1
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE
CAIGUDA D'EINES MANUALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
3
Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: EINES MANUALS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
2
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS
ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
3

A
4

1

2

3

3

3

4

1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

2

3

3

1

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000010
I0000013
I0000014
I0000015

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1 /2 /6
2 /6
2 /6
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I0000020
I0000022
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000060
I0000061
I0000062
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000149
I0000150
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159
I0000160
I0000161

G04.G03

No realitzar treballs a la mateixa vertical
Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries
No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables.
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

3 /4
3
3 /4
4
4
4
4
9
9
9
9
9
10
9 /10 /11 /13 /18
10
11
11
11
14
14
14
16
16
16
16
16
16
25
25
25
25
1
1
4
1 /2 /6 /9 /25
14
4 /11
4 /11
16

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS

Avaluació de riscos
Id
1
2
4

6

9

10
11
12
13
14

25

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
BUFADES DE VENT FORTES
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)

P
2

G
3

A
4

1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

2

3

4
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000046
I0000047
I0000051
I0000053
I0000054
I0000060
I0000063
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159

G07
G07.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Suspensió de les feines en condicions extremes
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

Riscos
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4 /11
4
4
4
11
9 /10
9 /11
9 /10 /12
9
9
10 /13
10
11
12
12
12
14
14
25
25
25
25
25
1
2 /6 /9
14
4 /11

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
Id
1

2
4

6
9

10
13

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ
SOBREESFORÇOS

P
2

G
3

A
4

1

1

1

1

3

3

3

1

3

2

1

2

3

1

3

2

2

3
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Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
14

1

2

2

1

3

3

3

2

4

2

2

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000056
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000085
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

G08
G08.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9 /10 /13 /17 /18
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
2 /6 /9 /25
14
16

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS
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PROJECTE FINAL DE CARRERA
VARIANT DE LA CTRA. BV-2421 AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ
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Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINÀRIA
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL TALÚS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
1

G
3

A
3

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

2

2

3

1

2

2

2

1

2

1
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3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000026
I0000027
I0000028
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000051
I0000053
I0000055
I0000060
I0000061
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000073
I0000074
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10 /15
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /11 /12
Evitar processos de manipulació de materials a obra
9
Formació
10 /13
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12 /15
Elecció dels equips de manteniment
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
27
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
16
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
16
Formació i habilitació específica per a cada eina
16
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
16
Revisió de la posta a terra
16
Disposar de quadres elèctrics secundaris
16
Reg de les zones de treball
17
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
10
Substituir els materials amb substàncies nocives
17
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
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I0000105
I0000106
I0000107
I0000110
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

G08.G02

Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar vibracions en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

25
25
25
27
13
2 /6 /9 /25
14
16

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id
2

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES
RETIRADA DE RUNA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
2
Situació: POLS DE TERRES
CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
2
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

3

3

1

2

1

2

2

3

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041

Descripció
Riscos
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra
4
Substituir lo manual per lo mecànic
9 /10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /12 /13
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
9
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I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000051
I0000053
I0000055
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000078
I0000080
I0000084
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000107
I0000108
I0000152
I0000154
I0000155
I0000157
I0000161

G09
G09.G01

Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

9
10
10 /18
10
12
12
13
13
13
14
17
14 /26
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17 /18
25
25
25
25
26
4
2 /6 /25
14
26
16

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLECS DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
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3
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3

2

1
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1

3

3
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2

2

2

2
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1

2

1

2
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1
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1

2
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1
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3

Pàgina: 49

PROJECTE FINAL DE CARRERA
VARIANT DE LA CTRA. BV-2421 AL SEU PAS PEL NUCLI URBÀ
DE LA PALMA DE CERVELLÓ
JOSEP PRAT ROURA

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000055
I0000056
I0000060
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000086
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000159
I0000161

G10
G10.G01

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Substituir els materials amb substàncies nocives
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9 /13
9
9
13
13
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
25
25
25
25
25
1 /13
4 /13
1 /2 /6 /9 /25
14
16
4
16

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,
ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1
2

3

6

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS
INESTABILITAT DEL TERRENY
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
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JOSEP PRAT ROURA
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
9
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000066
I0000079
I0000080
I0000081
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació

Riscos
1
1 /2 /3
1
25
1
2 /6
2
2
3
3
3 /25
3
9 /10
9 /11
9 /15
10 /11 /13 /15
/18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Paletització i eines ergonòmiques
13
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Evitar procés de soldadura a l'obra
15
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor
15
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Elecció dels materials al disseny del projecte
17
Canvi o modificació del procés de treball
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
1 /13
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /6 /9
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
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G10.G02

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
2
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
2
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
2
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
1
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
1
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
2
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1 /3 /25
Assegurar les escales de mà
1
Ordre i neteja
2 /6
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
1 /2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
No realitzar treballs a la mateixa vertical
3
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
3
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
3
Planificació d'àrees i llocs de treball
1 /3 /4 /25
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
3 /4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
10
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
11
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /11 /13 /18
Evitar processos d'ajust en obra
10
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
11
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
11
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
11
Paletització i eines ergonòmiques
13
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I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

G20
G20.G01

Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
14
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
15
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
15
Formació i habilitació específica per a cada eina
15
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
15
Revisió de la posta a terra
15
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
15
Disposar de quadres elèctrics secundaris
15
Reg de les zones de treball
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
17
Ventilació de les zones de treball
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /4 /11 /13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
P
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
1
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
1
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
1
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
1
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
13
SOBREESFORÇOS
1
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
1
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

G
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A
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3

1

1

2

2

3

3

2

2

1

1

2

2

2

2

2
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3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions

Riscos
1
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I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000076
I0000078
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155

Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Evitar processos de divissió de material en sec
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9 /12 /13
9 /18
12
12
12
13
13
13
14
17
14
17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
13
1 /2 /6 /25
14

25. Signatures
L’ autor de l’estudi:

Josep Prat Roura
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Pàgina: 54

Plànols

Plec de Condicions Tècniques

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

B - MATERIALS .............................................................................................................................................................. 3
B0 - MATERIALS BÀSICS ................................................................................................................................................ 3
B0A - FERRETERIA ..................................................................................................................................................... 3
B0AC - CABLES ...................................................................................................................................................... 3
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ....................................................................................... 4
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ............................................................... 4
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES ........ 6
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS .............................................................................................. 6
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES ........................................................................................... 16
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT ....................................................................................... 22
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT ..................................................................... 22
B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES PER A
SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................................................ 30
B1Z3 - MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT .................................. 35
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT .................................................... 37
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT .......................... 48
B1ZB - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT ....................... 49
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ............................................................................................ 52
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR ............................................................................................................ 52
BBC - ABALISAMENT ............................................................................................................................................... 55
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL ................................................................................................ 55
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT ............................................................................................ 57
BBM2 - BARRERES............................................................................................................................................... 57
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS ............................................................................................................ 64
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA .......................................................... 64
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS ........................................................................................................................ 64
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA ........................................................... 66
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC ............................................................................................................................. 68
1

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS .................................................................................... 69
BQZ1 - PENJADORS ............................................................................................................................................. 69
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................... 71
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL .............................................................................. 71
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS ......................................................................................................................... 71
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES ........................................................................................................................ 80
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES................................................................................................................................. 84
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES ................................................................................................... 84
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER........................................................................................................... 84
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ............................................................................................................................ 85
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT ............................................................................................................................ 85
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES.................................................. 85
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT..................................... 88
HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL ..................................................................................................................... 90
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL ............................................................................................................................. 95
HBC - ABALISAMENT ............................................................................................................................................... 99
HQ - EQUIPAMENTS.................................................................................................................................................. 101
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA ................................................................................................. 101
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS ...................................................................................................................... 101
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA ......................................................... 103

2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0AC - CABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0AC112D.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o
funiculars.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat.
Els cordons no han de tenir filferros fluixos.
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme.
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons.
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme.
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima.
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat.
Resistència dels filferros: 1600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: + 0,05 mm
- Llargària:
- Fins a 400 m: + 5%
- > 400 m: + 20 m/1000 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats
amb les següents dades:
- Fabricant
- Tipus de cable i composició
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
3
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZSM0K.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva
capacitat portant.
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Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de
les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels
mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la
resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el
desencofrat o desenmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès
per una entitat de control,
conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els
àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització
correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o
greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres
productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què
estigui en contacte, ni les
armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat
per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han
de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva
planor ni la seva posició.
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La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser
suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels
junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i
la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa
d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de
càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb
el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B1411111,B1421110,B142CD70,B1431101,B1432012,B1445003,B1446004,B1455710,B145B002,B145E003,B145
K153,B1461164,B1463253,B1465277,B146J364,B1474600,B147D102,B147L005,B147M007,B147N000,B1481343
,B1482222,B1483344,B1484110,B1485800,B1486241,B1487460,B1489790,B148D900.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüè ncies derivades
del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control,
d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de
control que incideixi amb la part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al
7
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seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de
quedar restringida a l’absè ncia de garanties preventives adequades, per inexistència
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties
innecessà ries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en
part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos
casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o
atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va
proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les
diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum
lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els
impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un
dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el
cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de
la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions
calorí fiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de
protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000
voltis sense perforar-se
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que
no se’ls hi apreciï
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment
del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data
de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara
que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres
usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges
interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a
l’escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran
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incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades
per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l’entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic,
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa
metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aï llant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de
suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb
fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part
metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de
soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89%
de les radiacions incidents.
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat
i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta
metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els
equips
protectors
de
l’aparell
respiratori
compliran
les
següents
característiques:
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- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de
neoprè per evitar la irritació de l’epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que
necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el
dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat
de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel
qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment
tractat i
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de
ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament
davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat
serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària
el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4
anys.
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons.
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12
mm. La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques
compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a
permetre l’evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran
les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d’aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques
relacionades amb l’ usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i
fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no
creí sensació de ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’
afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en
consonància amb la protecció adequada.
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
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- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i
haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible,
tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que
l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels
mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de talles adequades, perquè
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari.
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la
resistència i eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i
la cintura.
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions
prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se
suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema
de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva
funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de
protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis
EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de
l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a
l’apartat anterior.
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les
actuacions prèvies d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i
les existents en el mercat, l’emprador haurà
de comprovar que compleixi amb les
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en
funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en
els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les
prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i
instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
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- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l’aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb
riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents
activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels
següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d’oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
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Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de
guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calç at de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l’activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i
desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Obres d’ensostrat
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d’ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de
penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats
de les activitats:
Peces i equips de protecció:
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap
el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis,
etiquetats amb les següents dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu
representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología.

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1520003,B1520007,B1526EK6,B152U000,B1526EL6,B1534001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física,
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
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- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les
normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com
a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada,
si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant
AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del
SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris
per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la
seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació,
ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i
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els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles
de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar
danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui
els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o
encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici
al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en
zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords,
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el
18

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos
o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als
seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants
o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica
eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s de treballs (no
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats
amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui
d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del
possible
l’execució
d’operacions
de
manteniment
sense
exposició
a
riscos
suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots
el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats,
perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible.
A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
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- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat
i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars
per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el
SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats
a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
Llista
de
requisits
essencials
aplicats,
normes
utilitzades
i
altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
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- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de
proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col· locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de
la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
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UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z09F90,B1Z0D400,B1Z0300C,B1Z0D230,B1Z0B700.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques,
marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s
convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
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La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien
a un control massa freqü ent dels materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a la EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la
EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sè rie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomí tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
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Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1%
en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 17441): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a
una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per
a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat,
s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507
EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
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El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració
física o quí mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin
donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin
causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de
la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que
es compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar
de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels
àrids. Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de
Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:

de

de

la

la
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha
d’anar acompanyada d’un full de subministrament
proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha de
posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control
de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits
per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
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El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva
93/68CE i ha d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à
rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un
certificat d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui
el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de
la EHE.
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar de suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions
mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l’à rid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid
de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
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- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera
necessari,
s’han
de
prendre
mostres
per
realitzar
els
assaigs
corresponents.
S’ha de poder
acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec de condicions. Si la granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a
l’establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves
fórmules de treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomí tiques que no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de
poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el segü ent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb
aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però
sense els fins.
S’han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d’ú s no estructural.
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B1Z1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I
OBJECTES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z11215.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física,
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a us de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes
instruccions d’utilització , proporcionades pel fabricant o importador, en les quals
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les
normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com
a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant
- Any de fabricació, importació i/o subministrament
- Data de caducitat
- Tipus i número de fabricació
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada,
si procedeix
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant
AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
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- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d’inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d’inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del
SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris
per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits d’utilització . Per la
seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació,
ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referè ncia o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i
els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci
conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què
hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influè ncia externa o interna que
pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar
que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles
de pèrdua patrimonial per l’empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar
danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària que retingui
els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’ estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua
d’estabilitat del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o
fabricant.
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà
d’existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
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- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o
encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de
distàncies de seguretat o detectors de presè ncia de forma que no impliquin perill
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l’empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan
la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici
al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que
previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en
zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords,
vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el
seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos
o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’ empresa, per fuites o trencades.
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l’empresa, hauran
d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als
seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’ emetre radiacions ionitzants
o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i
productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica
eficaç. El disseny, construcció , muntatge, protecció i manteniment, assegura
l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones
circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procé s de treballs (no
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats
amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament.
Els SPC han d’ estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
mantenim ent i dels eventuals beneficiaris del SPC
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En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment
inviolable, permeti suficient visibilitat a través d’elles, la seva rigidesa estigui
d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de
membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del
possible
l’execució
d’operacions
de
manteniment
sense
exposició
a
riscos
suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots
el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats,
perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible.
A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera
documentada, la manera d’efectuar correctament l’amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat
i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars
per a l’elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims
que s’hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els
detalls de l’execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el
SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d’avaluació de riscos:
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El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el
disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats
a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a
document amb les especificacions tècniques de l’ Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
Llista
de
requisits
essencials
aplicats,
normes
utilitzades
i
altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component
de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de
proves, etc.,).
- Manual d’instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col· locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de
la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

B1Z3 - MATERIALS AUXILIARS PER A MURS DE CONTENCIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z3C000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de
talussos.
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S'han considerat els elements següents:
- Cable d'acer
- Placa de fixació
- Picot d'acer galvanitzat
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície.
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal
d'assegurar tant com es pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació
de cosit corresponent.
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del
filferro que forma la malla protectora.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Resistència a la tracció: >= 700 N/mm2
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS:
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme.
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de
laminació.
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i
sense taques, esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles,
ratlles ni punts sense galvanitzar.
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall.
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat
en el projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Tipus d'acer: S275JR
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS:
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de
laminació.
Protecció de galvanització: >= 600 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Diàmetre: 20 mm
Llargària: 1 m
Tipus d'acer: S275JR
Límit elàstic: >= 260 N/mm2
Resistència a la tracció: >= 420 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CABLE:
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Subministrament: En bobines.
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Característiques de l'acer
- Tipus de cable
- Diàmetre
- Llargària del cable
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs.
PLACA I PICOT:
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades
d'identificació del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs.

les

sigles

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z45011,B1Z4501A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats
a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN,
d'acer S275JR , S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat ,
rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o
rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C,
segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions
i planxes, compleix les determinacions de les normes
de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a
les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix
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les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament
següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents
normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques
mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i
seccions, compleix les determinacions de les normes
de condicions tècniques de
subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al
procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les
del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la
corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i
qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procé s de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui
afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge.
S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de
sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
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Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva
posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals
estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals.
S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures
finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han
d’eliminar de cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria
per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits
establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A
i l’article 77 de la EAE per a obres
d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 77 de la EAE per a
obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i
si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de
5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b
de la EAE
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Els cargols aixamfranats, cargols
calibrats, perns articulats i els cargols
hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i
han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de
corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les
inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols
s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella.
Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha
d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i
netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota
del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser
aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar
col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a
l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats
que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec
de condicions tècniques p articulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible
després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha
de collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de
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cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al
centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar
d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat
sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar
els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que
després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet
l’oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i
si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor
siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau
(250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de
5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les
superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades
adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits
donats pel fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després
de l’obertura del recipient.
Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de
l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la
soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
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Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat
prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no
s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO
1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la
galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació
o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb
pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense
contacte directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel
fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la
DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació
expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte
2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero
no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.
43

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no
aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y
reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I
PERFILS D’ACER BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant
la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per
colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte
o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de
posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del
CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i
formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control
de la Producció en Fàbrica
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El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre
el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica
(si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a
EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble
que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN
10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb
un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple
el número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de
subministrament i el document corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats
conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta
adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat
en l’apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les caracterí stiques del material garantides per
la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar
assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del
material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents
condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les
comprovacions següents:
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t
per lot.
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els
següents assaigs:
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment
(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació:
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- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst,
i assaig a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una
radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el
cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció
segons els
criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons
els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de
les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN
ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc
(resiliència) s’aplicarà la
UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents
requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els
productes originals, així com la seva localització i orientació del producte.
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a
la norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no
vagin marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit,
aquest és acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent
assaig alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la
proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà
nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es
realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces
diferents del lot que s’està
assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es
rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control
geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en
l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es
faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de
les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
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El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de
la zona d’influència de la soldadura.

B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z6AF0A,B1Z6211A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no
ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B1ZB - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZBP010,B1ZBAA00,B1ZB1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú
PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a
quedar completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per
polvorització o d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense
grans ni desigualtats en el to del color ni en la brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes
específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
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Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clorcautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA:
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i
no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18
h.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTURA:
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización
horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de laboratorio.

vial.

Señalización

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la
UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on
constin els resultats dels assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de
resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
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Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la
DF no els consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs
corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES PER A PINTURA:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 1352002.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació
es realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de
la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió
a la necessitat de
repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de
qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades,
acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAE001,BBBAF004,BBBAD004,BBB2A001.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o
acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre
la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part
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del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre
el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem
classificar-la de la següent forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de
provocar un perill.
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill.
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les
anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica,
de colors i d’un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i
que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en
relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament
determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície
lluminosa.
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i
parts sortints d’equips mòbils.
ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de
seguretat a utilitzar s’ han de centrar en:
- Atraure l’atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com
actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior
al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat
estan especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents
epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats
perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
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- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d’emergència.
- Maniobres perilloses.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la
DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones
industriales
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina,
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos
indicadores y actuadores.
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UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.

BBC - ABALISAMENT
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC12102,BBC1D000,BBC1J000,BBC1HG00,BBC1JF00,BBC1KJ04.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres,
amb la finalitat que siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de
les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d’abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals
desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han
de garantir la bona visibilitat i comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la
seva col·locació en posició vertical.
LLUMS:
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Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc.
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a
permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on
va destinada, en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de
garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja,
boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.
PIQUETA:
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport.
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació
suficient sobre el suport a la que va destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la
percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles
per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin
perjudicar la percepció de la senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que
puguin perjudicar el seu funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés
d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
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Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat
elements que formen la barrera i la seva col·locació en posició vertical.

del

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
LLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves
característiques. A l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat,
rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de
advertencia de peligro y balizamiento.

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM2 - BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2BBA0.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control d'accés a aparcaments
- De seguretat flexible de doble ona
- Tipus New Jersey
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de
bloqueig incorporat.
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les
especificades en el projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta
capa ha de complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer: S275JR
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació
complerta de les empreses subministradores de tots els materials utilitzats,
acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de qualitat, si és el cas.
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació del fabricant.
Aquest haurà d’acompanyar el subministrament de la barrera amb el corresponent
certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de les condicions especificades
en el plec.
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat
en calent per un procés d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE
37508.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la
capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense
galvanitzar.
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall.
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha
de ser el que s'especifica a l projecte.
Tipus de banda: UNE 135-121
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121.
Gruix de la banda base: 3 mm
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
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Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
Desenvolupament del perfil: 473 mm
Contingut de silici i fósfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una cà
rrega situada al mig del buit i sobre 8 cm2 de superfície):
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt):
- Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm
- Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall):
- Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm
- Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent.
Toleràncies:
- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser
de les mateixes característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera.
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en
fred han de ser del tipus S235JR (UNE-EN 10025-2).
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts
per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric
per a semibarreres rígides.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37
de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació
de les peces han de complir les
condicions fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb
la UNE 135111.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres
defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No
s'admeten sistemes d'unió que precisin soldadura.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi.
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2
Tipus d'acer: B 400
Separació entre les peces reflectores: <= 10 m
Recobriment de les armadures: >= 2 cm
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Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08.
Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5.
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedè ncia diferent.
L’ús de ciment d’altres tipus requereix una justificació especial.
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que
produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d’adormiment i
d’enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’
adequada resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’
han de descompondre a causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni
les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus
de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm
- Recobriment armadures: - 0 cm
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn
- Defectes superficials: <= 15% superfície
- Cocons: <= 3/10 dm2
- Fissures
- Amplària: <= 0,1 mm
- Llargària: <= 2 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les
sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin
les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Materiales básicos y control de ejecución.
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales,
dimensiones, formas de fabricación y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al
fabricant de les peces, com ara homologació del producte, autorització d’ú s,
aplicacions realitzades, etc.
- Controls de fabricació:
- La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana
d’anticipació de l’inici de la campanya de fabricació, per tal d’enviar, si
correspon, un inspector a fàbrica.
- L’inspector enviat ha de tenir accé s als registres de control de qualitat on
figuren les mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent.
En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s’han de
realitzar els controls següents:
- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels
procediments de fabricació i d’ autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva
vigència.
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb
especial è mfasi respecte als documents que identifiquen els controls realitzats
sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què
pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.
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- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot.
Comprovació de que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la
correspondència entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat
sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva
dels controls.
- Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació ,
condicionament i càrrega de les peces.
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou
seguiment i comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls
efectuats.
Controls de recepció a obra:
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:
- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de
l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE.
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les
especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-08
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara
l’entrega de cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a
característiques mecàniques, geomè triques i altres que justifiquin l’adequació del
producte a les exigències del plec de condicions.
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de
danys o imperfeccions, etc.
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que
identifiquen el fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es
garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte
superficial del galvanitzat.
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els segü ents
controls sobre peces escollides al atzar:
- Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjanç ant el pes dels perfils
(pes teòric peça de barrera de 2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament,
descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es pesaran
individualment 25 peces corresponents al lot.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes
no destructius) sobre 10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de
recobriment conforme UNE EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomè triques del perfil sobre 10 peces del lot
(5 mesures en cada peça)
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents
controls sobre peces escollides al atzar:
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- Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1
determinació).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda
a un país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La
DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat
del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
Les comprovacions geomè triques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de
galvanitzar. El control de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es
podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I
SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY:
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en
el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el
certificat de garantia i identificacions corresponents.
Els criteris d’acceptació, d’acceptació despré s de reparació, i de rebuig seran
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva
addenda i el Contracte que regula l’execució de les obres.
INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent
certificat de qualitat del fabricant.
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels
perfils resulta superior al valor de referència i, a mé s, es compleix que: Q = (x P) / s > 0,94
X = Pes mig dels perfils dels lots
P = Pes de referència
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1)
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig
(analitzar mé s peces), acceptant-se el lot si es verifica la condició anterior.
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherè ncia han de ser
conformes a les especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la
massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors
individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació.
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques
corresponents a una peç a, no resulta conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà
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dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas
d’observar noves deficiències, es passarà
a controlar aquest aspecte sobre la
totalitat de peces del lot.

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1521A,BQU15Q0A,BQU1A50A,BQU1H53A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí
stiques especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a
les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i
impermeables, fàcilment netejables.
Ha de tenir ventilació suficient al exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles,
la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari
necessari
MÒDUL DE SANITARIS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
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- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres
turques, dutxes, mirall i complements de bany
- Instal·lació elèctrica
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les
turques.
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE VESTIDORS:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
fenòlic
- Instal·lació elèctrica
Alçària sostre: >= 2,3 m
MÒDUL DE MENJADOR:
Ha d'estar format per:
- Plafó d'acer lacat i aïllament
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
fenòlic
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta
- Instal·lació elèctrica
La instal·lació elèctrica ha de constar de:
- Un punt de llum
- Un interruptor
- Endolls
- Protecció diferencial
Alçària sostre: >= 2,6 m
Gruix aïllament: >= 35 mm

aixetes,

plaques

dutxes i plaques

de vidre i tauler

de vidre i tauler
i taulell

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra
condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

en

les

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973,
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA."
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU22303,BQU25700,BQU27500,BQU2AF02,BQU2D102,BQU2E002,BQU2GF00.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
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- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura
anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia
d'emprimació.
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions: 60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat: 100 l

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les
condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense
contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQUA1100,BQUA2100,BQUAM000,BQUAP000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene
en el Treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Farmaciola d'armari
- Farmaciola portàtil d'urgència
- Material sanitari per a assortir una farmaciola
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament
- Manta de cotó i fibra sintètica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ:
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball.
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el
material utilitzat.
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús.
LLITERA METÀL·LICA:
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
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MANTA:
Dimensions:

110 x 210 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQZ1 - PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ1P000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Penjador per a roba, individual, d’acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandà ria, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la
documentació tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir al extrem un element amb volum
suficient per evitar punxonament de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les
condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1421110,H142CD70,H1431101,H1432012,H1445003,H1446004,H1455710,H145B002,H145E003,H145
K153,H1461164,H1463253,H1465277,H146J364,H1474600,H147D102,H147L015,H147M007,H147N000,H1481343
,H1482222,H1483344,H1484110,H1485800,H1486241,H1487460,H1489790,H148D900.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o
diversos riscos que puguin amenaç ar la seva seguretat o la seva salut, així com
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l’aparell auditiu
- Proteccions per a l’aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats
a protegir la salut o la integritat fí sica del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment
de l’ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d’esport
- El material d’autodefensa o de dissuasió
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- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties
innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de
salut del treballador.
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI,
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb
el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions
d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos
EPI, amb els següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat
pel fabricant
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d’exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin
pogut evitar-se
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas
s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un
tractament de rentat antisèptic.
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del
fabricant i aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari.
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el
qual ho ha d’utilitzar.
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es
permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques
de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el
risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
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Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció
específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció
de les següents
activitats:
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i
llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i
instal·lació de bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura,
pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i
desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat
a mà quines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels
cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns
sortints.
Sempre que el treball determini exposició
constant al sol, pluja o neu, serà
obligatori l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt,
adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres,
pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S’han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti -entelat
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís
antiestàtic
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- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que
podran ser perforades per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el
visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de
reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ú s individual i no podran ser
utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció
de les següents
activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents
corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant
- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la
pantalla haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor
lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc
elèctric.
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit
aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics estan totalment prohibits), amb
un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de
suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà
servir l'equip de pantalla de mà
anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre
transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i
fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes
accidentals amb la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de
color o portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient
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- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de
rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de
reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció
de les següents
activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de
seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la
utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici
de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà
als treballadors que hagin de
suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara,
verificant la compatibilitat dels diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels
següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d’oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas,
quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui
desprendre’s pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi
un risc de fuites del fluid frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió.
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els
filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se
servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de
les següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat
de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir
adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla
metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè
o matèries plà stiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel
qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus
cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de
l’activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d’obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin
encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge
- Construcció de sostres
- Treballs d’estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
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- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de
penetració de masses en fusió:
- Soldadors
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per
evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà
ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment
tractat i
s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del
pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecà nica per a la realització de
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir
calçat aïllant sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca
permetrà
desfer-se’n ràpidament
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules
incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.
Als llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per
claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades
en el calçat des d’origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits
màxims de defensa davant d’aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà
perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en
funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes
o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4
anys
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran
anar subjectes mitjançant reblons
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12
mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb
línies elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència.
La llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes
possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil,
durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment
assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats
de les activitats:
- Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i
detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient
calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques
- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus
- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se
cap el cos.
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires
incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques
compliran les següents condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu
é s recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran
les següents característiques:
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- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica,
seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d’explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al
seu voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc
aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat
aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per
l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert
pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a
l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si
no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica,
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la
Dirección General de Industria y Tecnología.

H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1511015,H1511017,H1522111,H1529013,H152J105,H152N681,H152U000,H152V017,H1534001,H153A9F1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre
si, associats de forma solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física,
que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat
d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns
materials circumdants, susceptibles de protecció.
S’han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o
taulers de fusta
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- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula
i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre
de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i
xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada
perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals
coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i
plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i
malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l’ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els
riscos per als treballadors exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC,
i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a
aquests.
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçarse incontroladament , posant en perill la seguretat de persones o bens.
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Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements
mò bils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors
hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o
projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització
d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes
operacions.
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits
totalment, s’hauran d’adoptar
les precaucions i utilitzar proteccions individuals
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres
circumstàncies que comprometin l’eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers
a un element perillós, l’operació haurà
de realitzar-se amb els mitjans auxiliars
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball,
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior
a 2 m.
Ha d’estar constituïda per:
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula
0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el
seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma
EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota
de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona
u objecte que caigués no es dones un cop amb l’estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat,
de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no
existís cap indicació. Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a
la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la
mateixa de les possibles caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la
coberta.
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda
d’objectes i al pes màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que
estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús
són les adequades al risc que es vol prevenir,
i que la seva instal·lació no
representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions
del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
característiques adequades a l’operació a realitzar. La seva utilització i transport
no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran
després d’haver aturat l’activitat.
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC
i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les
instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessà ries per a
impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les
caigudes d’alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la
xarxa resti a una alç ada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d’us segures du rant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si
no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.

H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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H6AA2111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus
prefabricats de formigó i amb el desmuntatge inclòs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca
- Desmuntatge del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i
els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre els suports: ± 5 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i
els impactes i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2A1111.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfil
longitudinal
flexible
d'acer
galvanitzat
de
secció
doble
ona
de
característiques AASHO per a barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la
seva posició definitiva.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig per al repartiment dels trams
- Col·locació i fixació dels trams
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i
femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament
a la DT, o les aprovades per la DF.
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació
del carril al que protegeixen.
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT.
Alçària del centre de la barrera respecte al ferm:
- Barrera simple: 55 cm
- Barrera doble (banda inferior): 45 cm
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
No s’instal·laran elements constituen ts de barreres de seguretat en els que el temps
compres entre la fabricació i instal·lació superi els 6 mesos, o encara que no
superin aquest termini, quan les condicions d’emmagatzematge no siguin adients.
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de
polir amb pedra d'esmeril.
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla.
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de
galvanitzat.
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La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m.
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller.
El contractista facilitarà a la DF, cada dia, un informe d’execució i d’ obra, en el
que, al menys, figuraran els següents conceptes:
- Data d’instal·lació.
- Localització de l’obra.
- Clau de l’obra
- Nombre d’elements instal·lats, per tipus.
- Ubicació de les barreres de seguretat.
- Observacions i incidències que, a judici de la DF, puguin influir en les
característiques i/o durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades.
La garantia mí nima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no
hagin estat objecte d’arrencada, trencament o deformació per l’acció del trànsit,
fabricats i instal·lats amb carà cter permanent i conservats regularment segons
instruccions del fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de
2 anys i 6 mesos des de la data d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la barrera sobre un 10 % dels suports (veure plec
corresponent).
- Sobre la mateixa mostra (10 % dels suports) es comprovarà l’alçada del perfil
respecte al terreny.
- Revisió de l’informe d’execució presentat pel contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista.
S’admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de
les zones que hagin pogut quedar sense cobrir sempre que aquestes zones considerades
individualment no superin els 10cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la
superfície de recobriment.
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HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2C1000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey.
S'han considerat els tipus següents:
- Barrera de peces prefabricades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Peces prefabricades:
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Unió de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que
s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
expressament aprovades per la DF al replanteig.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135111
- Replanteig: ± 3 cm
- Ressalts entre trams: ± 10 mm
- Nivells: ± 10 mm
PREFABRICADA:
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel
fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de
la DT.
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La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin
afectar.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de
presentar, amb la suficient antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall,
restricció o desviament del trànsit.
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón.
Materiales básicos y control de ejecución.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces
que presentin danys deguts al transport.
- Replanteig de la situació de les peces.
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari.
- Anivellament i control topogràfic (si é s el cas) de les peces col·locades.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d’execució.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d’ acabat, segons l’article 100. de la norma EHE-08.
- Assaigs d’informació complementaria:
- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que
els materials i l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant
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els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en
particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus
d’estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que
la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de
prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s’han de
realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d’interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l’estructura.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar
assaigs d’informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de
tenir
coneixement
de
les
condicions
de
resistència
assolides
o
altres
característiques de l’element.

HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBA31011.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
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- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i acondicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el
paviment, totes de la mateixa mida, amb la separació suficient per tal que facin
soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el s eu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma
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de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa
per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels
senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de
la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el
Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle
en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se,
segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR –
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5,
TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50
km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que
podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents
sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjanç ant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El
sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu,
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria),
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el
tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no
adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni
reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la
pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials
utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la
pintura, utilitzant material del mateix tipus que el paviment existent.
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per
la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació
del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de
realitzar amb la maquinària i les eines adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT
de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de
superfície circumscrita al conjunt de la marca pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
paviment a pintar.

i mesurat per l'eix
acondicionament del

la DT, mesurant la
acondicionament del

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de
la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las
marcas viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura,
condicions de neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció
del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment
a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar
eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència dià ria, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- R etrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en
les respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la
DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
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- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm
s’hauran de disposar a la línia on ha de passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit
transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El
contractista haurà de corregir els defectes observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indica cions del plec,
amb les toleràncies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là
mines metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de
condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades
que presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a
garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determi nacions
mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als
30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ
DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d’execució.

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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HBBAA005,HBBAB115,HBBAE001,HBBAF004,HBB11111,HBB20005.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació
determinades,
proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el
treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents
principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de
senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els
establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant
o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a
la zona de risc.
L’emplaçament del senyal
serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment
visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de
l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el
seu emplaçament.
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i
Defensa per a circulació vial.
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La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de
la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el
Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del
número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en
la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se,
segons les circumstàncies, els següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR –
301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES”
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5,
TR – 6, TR – 305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50
km a la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que
podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents
sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular,
amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El
sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu,
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà
la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria),
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inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el
tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la
DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D’ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.
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UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina,
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos
indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas.
Parte 1: Requisitos generales.

HBC - ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBC12100,HBC1D081,HBC1HG01,HBC1JF01,HBC1KJ00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
L’ abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que
no es desitja que siguin ultrapassats.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents
principis generals:
- L’aba lisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i
protecció per part dels responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d’abalisament
- L’ abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi,
eliminant la seva eficàcia preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L’emplaçament de l’ abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà
fàcilment visible.
- L’abalisament
hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que
justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D’ ABAL ISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma,
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i
Defensa per a circulació vial.
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- Les barreres tubulars portà tils, solament poden utilitzar-se com element de
defensa o abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes
i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD (barrera “Jersei“ o
barana metàl·lica).
- Tota senyalització d’ obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la
carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
- La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del nú
mero de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle
en la calçada.
- Per a l’ abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portà tils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles
fixes en el sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També
duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb
circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el trà fic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500
vehicles, les barreres portàtils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la
intensitat sigui inferior, podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals
de 10 cm d’espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la
DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15
i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de
recepció i rebut, per un responsable delegat per l’empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast
prematur per l’ú s, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb
independència que hagin estat o no utilitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

HQ - EQUIPAMENTS
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1521A,HQU15Q0A,HQU1A50A,HQU1H53A.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a
utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de
salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en
el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior
a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui
gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat
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assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal
manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in
situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfí
cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les
restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al
de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte
i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de
l’obra.
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les
instal·
lacions
provisionals
de
salubritat
i
confort,
en
les
condicions
d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a
assegurar les mateixes prestacions que la l lei estableix per a tot centre de treball
industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort,
estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva
integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les
condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de
recipients d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja
i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn
d’implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o
paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o
llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant o llogater.
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment
Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es
comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri
estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra.
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Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció
del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d’obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo
de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25701,HQU27502,HQU2AF02,HQU2D102,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001.

103

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d’obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d’escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d’escombraries o taula:
- Col·locació
- Retirada de l’obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa elè ctrica o forn microones:
- Col·locació de l’aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l’adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Pica per a rentar plats:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l’espai previst
- Connexió a la xarxa d’evacuació
- Connexió a la xarxa d’aigua
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la
DF.
ARMARI:
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d’obrir i tancar correctament.
104

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Estudi de Seguretat i Salut
PFC Variant Ctra. BV-2421

La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element
simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión”.
Ha de quedar fixat sò lidament al suport pels punts previstos d’acord amb les
instruccions d’instal·lació del fabricant.
MIRALL:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per
contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la
pintura de protecció del mirall.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes
superficials a la cara vista ni a la posterior.
PICA PER A RENTAR PLATS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element
simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el
projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha
de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre
el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona
neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar que les
especificades al projecte.

característiques

del

producte

corresponen

a

les
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Un cop col·locat l’element, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els
materials sobrants com ara embalatges , etc.
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponguin a les
especificades al projecte.
S’ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l’aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
S’ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la
construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
MIRALL:
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin
produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NEVERA, PLANXA ELÈ CTRICA O FORN MICROONES:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

el

que

se

aprueba

el

Reglamento
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PRESSUPOST

Pàg.:

OBRA

01

PFC_LAPALMA-ESS

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,97

90,000

537,30

2 H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,99

21,000

125,79

3 H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 3)

12,75

14,000

178,50

4 H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,23

135,000

31,05

5 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

18,94

68,000

1.287,92

6 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)

1,63

54,000

88,02

7 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 7)

13,37

54,000

721,98

8 H1455710

u

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P 8)

2,39

18,000

43,02

9 H145B002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)

5,78

68,000

393,04

10 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 10)

2,90

18,000

52,20

11 H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 11)

21,20

18,000

381,60

12 H1461164

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

16,04

68,000

1.090,72

13 H1463253

u

Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 13)

60,64

9,000

545,76

14 H1465277

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 14)

26,45

18,000

476,10

15 H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 15)

2,41

45,000

108,45

16 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 16)

14,05

23,000

323,15

17 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 17)

54,59

23,000

1.255,57

euros
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18 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 18)

22,87

23,000

526,01

19 H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 19)

92,45

8,000

739,60

20 H147N000

u

Faixa de protecció dorslumbar (P - 20)

22,64

23,000

520,72

21 H1481343

u

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 21)

64,37

68,000

4.377,16

22 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)

6,31

68,000

429,08

23 H1483344

u

Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 23)

12,75

68,000

867,00

24 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 24)

2,23

68,000

151,64

25 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)

18,17

68,000

1.235,56

26 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 26)

30,10

7,000

210,70

27 H1487460

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 27)

5,54

68,000

376,72

28 H1489790

u

Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 28)

15,30

68,000

1.040,40

29 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 29)

21,74

7,000

152,18

TOTAL

CAPÍTOL

01.01

18.266,94

OBRA

01

PFC_LAPALMA-ESS

CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015

m2

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 30)

11,71

550,000

6.440,50

2 H1511017

m2

Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

15,99

750,000

11.992,50

3 H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

13,44

400,000

5.376,00

4 H1529013

m

Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i
amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

62,41

100,000

6.241,00

5 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

5,80

300,000

1.740,00

6 H152N681

m

Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs
(P - 35)

6,99

250,000

1.747,50

7 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 36)

2,37

4.400,000

10.428,00

euros
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8 H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 37)

31,50

50,000

1.575,00

9 H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 38)

0,23

510,000

117,30

10 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

23,28

12,000

279,36

11 HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

35,24

20,000

704,80

12 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 49)

34,21

20,000

684,20

13 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 50)

5,52

2,000

11,04

14 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

43,15

20,000

863,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.03

48.200,20

OBRA

01

PFC_LAPALMA-ESS

CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

2,86

300,000

858,00

2 HB2A1111

m

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

24,40

60,000

1.464,00

3 HB2C1000

m

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 44)

51,85

100,000

5.185,00

4 HBA31011

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 45)

21,79

40,000

871,60

5 HBB11111

u

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

53,25

10,000

532,50

6 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 47)

12,07

8,000

96,56

7 HBC12100

u

Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 52)

6,04

40,000

241,60

8 HBC1D081

m

Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 53)

2,57

100,000

257,00

9 HBC1HG01

u

Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 54)

92,03

25,000

2.300,75

10 HBC1JF01

u

Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 55)

23,04

10,000

230,40

11 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

6,56

20,000

131,20

12 HQU1521A

mes

Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

125,90

18,000

2.266,20

euros
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elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P 57)
13 HQU15Q0A

mes

Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 58)

143,07

18,000

2.575,26

14 HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 59)

171,59

36,000

6.177,24

15 HQU1H53A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 60)

160,64

36,000

5.783,04

16 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

58,50

45,000

2.632,50

17 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

22,44

9,000

201,96

18 HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

18,97

8,000

151,76

19 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

112,53

2,000

225,06

20 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)

55,46

2,000

110,92

21 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 66)

91,91

5,000

459,55

22 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 67)

54,95

1,000

54,95

23 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 68)

1,96

6,000

11,76

24 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 69)

116,95

2,000

233,90

25 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 70)

116,25

1,000

116,25

26 HQUAM000

u

Reconeixement mèdic (P - 71)

35,55

45,000

1.599,75

27 HQUAP000

u

Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 72)

204,00

4,000

816,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

35.584,71

OBRA

01

PFC_LAPALMA-ESS

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004

h

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P 40)

20,07

18,000

361,26

2 H16F1005

u

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 41)

23,77

18,000

427,86

TOTAL

CAPÍTOL

01.05

789,12

euros
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1. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DEL PROJECTE

L’estudi d’impacte ambiental és imprescindible en qualsevol projecte de carreteres donada la
importància de preservar el medi ambient en la mesura del possible, i més ara que s’està
deteriorant a velocitats molt elevades. D’altra banda, es percep una creixent sensibilitat social
envers la necessitat de preservació de la natura i del paisatge, la qual encara enforteix més la
consideració d’actuacions en aquesta línia. És per aquest motiu que les obres que es projecten
han de ser respectuoses amb el medi en el màxim grau possible. D’aquesta manera, no han
d’afectar-se zones de gran valor ecològic i, de qualsevol manera, el terreny afectat ha de serho de la menor forma possible, intentant que l’obra quedi integrada en el medi.
Però, en aquest projecte de variant de La Palma de Cervelló, aquest estudi és clau, ja que és
justament l’impacte sobre el medi el que va fer aturar el projecte presentat com a estudi
informatiu l’any 2001 per la Direcció General de Carreteres. El municipi i les associacions de
ciutadans van rebutjar l’ocupació de la llera i de l’entorn de l’espai fluvial de la Riera de
Rafamans, que era i és un lloc d’esbarjo i de conreus.
L’àmbit d’estudi correspon al nucli urbà de la Palma de Cervelló i el seu entorn immediat: des
de Can Vidal fins a Can Via, amb el Pla de Sant Joan i el Puig de la Cebeta. Aquest àmbit es
troba inserit al peu de les serres de l’Ordal i a l’oest de la vall mitja del riu Llobregat,
caracteritzada per la dispersió de nuclis urbans de caire residencial, dins una matriu forestal.
Donada la existència d’un estudi de impacte ambiental per aquest projecte informatiu de l’any
2001, en el present estudi s’ha utilitzat part de les seves aportacions. Així, moltes de les
informacions que apareixen als apartats 2 i 3 estan extretes de l’Estudi d’Imacte Ambiental “IAVB-01034-VARIANT CARRETERA BV-2421” d’octubre del 2001, que acompanyava l’estudi
informatiu ja esmentat.
L’anàlisi ambiental de tot projecte ha de començar ja a la fase de la selecció d’alternatives, ja
que així es poden evitar “a priori” danys ambientals importants. No obstant, els inevitables
impactes que tota obra ocasiona han de quedar pal·liats en la mesura del possible amb les
mesures oportunes. En el present estudi s’avaluen les possibles afectacions ambientals per tal
d’afegir elements a considerar en el procés d’elecció d’alternatives i generar un primer marc
d’avaluació ambiental estratègic que ajudi a eliminar els principals impactes que es podrien
generar a la zona.

1.1. Objecte de l’estudi d’impacte ambiental

En compliment de la reglamentació vigent, quan s’ha de portar a terme un estudi d’una obra
de les característiques d’aquesta futura variant de La Palma de Cervelló, cal fer una
identificació, caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a
l'entorn per on es preveu el seu traçat i per l’execució de les obres associades al projecte de la
variant.
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Per a justificar la viabilitat ambiental de l'actuació és necessari l'estudi previ dels paràmetres
existents en el medi actual procedint a valorar les possibles repercussions que l’obra produirà
sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que es poden produir, establir
les mesures preventives, correctores i compensatòries, i elaborar un pla de vigilància
ambiental que permeti establir, un cop acabades les obres, el correcte desenvolupament de
les mesures establertes. Els principals paràmetres d’estudi, avaluació i posterior correcció
respecte cada medi es descriuen a continuació.

2. DIAGNÒSTIC TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT

2.1. Clima

L’estudi del clima és un dels punts més importants en les anàlisis del medi físic, ja que aquest
és un dels factors més actius del medi. Per un costat, condiciona al propi medi determinant en
gran mesura el tipus de sòl, de formació vegetal, la hidrologia, la geomorfologia, etc; per altra
banda, les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home.
També existeixen certes alteracions micro i mesoclimàtiques que poden produir-se a causa de
la destrucció de la vegetació per la traça, per la presència de superfícies asfaltades i per la
creació de corredors o barreres per on l’encaixonament de la boira i l’aire fred afecti
sensiblement l’agricultura.
A la comarca del Baix Llobregat hi domina el clima mediterrani típic, on des de la tardor fins a
la primavera hi arriben les masses d’aire polar originant un clima temperat i humit, mentre que
a l’estiu, els anticiclons impedeixen l’arribada d’aquest aire polar i s’estableix una situació molt
estable de temps assolellat i sec amb característiques gairebé saharianes: Llavors, quan torna a
arribar la tardor, tornen a venir les depressions atlàntiques amb les típiques tempestes de
tardor.
Tot i així, degut a l’orografia de la comarca es troben uns relleus i paisatges molt diferents, hi
ha la vall formada pel riu Llobregat que travessa transversalment tots els relleus muntanyosos
que formen el Sistema Mediterrani Català. Això fa que el clima en general tingui petites
diferències entre les zones més muntanyoses i les més planeres, o entre les més interiors i les
més costaneres.
Les precipitacions presenten una gran irregularitat, ja que són al límit entre les de la Ibèria
humida i la Ibèria seca. Les pluges són equinoccials i hi ha una marcada aridesa estival amb tres
mesos de balanç hídric negatiu i un altre període d’aridesa, tot i que menys marcat, a l’hivern.
L’ordre de les estacions quan a la seva pluviositat és de tardor-primavera-hivern-estiu.
A la comarca del Baix Llobregat hi ha una gradació climàtica de la costa cap a l’interior. A la
zona del litoral es presenten unes temperatures suaus, mentre que a l’altra banda del congost
de Martorell les temperatures ja són més contrastades, amb un grau més d’amplitud tèrmica.
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Tot i així, la brisa de mar (anomenada en aquesta zona marinada) arriba cap a mig matí fins a
Collbató, a la part de més al nord de la comarca.
Així, la temperatura mitjana a la plana és de 16,5ºC, amb una amplitud tèrmica de 14,8ºC,
mentre que al Monestir de Montserrat, situat a la part de més al nord de la comarca, a 760 m,
és de 12,8ºC i presenta una amplitud tèrmica de 15,4ºC..
També hi ha una clara diferència a les muntanyes més occidentals de la comarca, en els
massissos de Vallirana i l’Ordal, Montserrat i Begues, on les condicions climàtiques són més
fresques i una mica més plujoses. En el cas de la zona de Montserrat l’hivern és encara suau,
tot i que les temperatures al mes de gener es poden considerar autènticament hivernals (la
temperatura mitjana no supera els 5ºC.

2.1.1 Temperatures
L’estiu en general és una època molt calorosa a la comarca, arribant a unes temperatures
màximes properes als 40ºC.
En canvi tant a la tardor com a l’hivern, les temperatures són molt més baixes, arribant en
alguns mesos a temperatures negatives, tot i que sense arribar a sobrepassar els 3ºC sota zero.
D’aquesta manera es pot parlar d’uns hiverns força suaus i uns estius molt calorosos i secs.
En general les oscil·lacions tèrmiques són importants, ja que es troben al voltant dels 11ºC.
Això fa que hi hagi grans diferències entre el dia i la nit, sobretot als mesos de primavera, on la
oscil·lació és de 12ºC.

2.1.2. Pluviometria
A la Palma de Cervelló es poden diferenciar dos tipus de precipitacions, les de tipus atlàntic
que normalment arriben desgastades per la gran distància, i les de llevant, que tot i ser menys
freqüents, són més potents i generoses. Cal destacar la precipitació ocorreguda el dia 2 de
novembre de 1998 en què varen caure 240 litres en menys de 12 hores per una depressió
situada a la mediterrània occidental. Aquest fet ocasionà una rierada que es va endur part dels
horts de la banda dreta de la riera i alguns marges i horts del carrer Santa Maria de la Palma de
Cervelló.
Les precipitacions són força irregulars al llarg de l’any, amb una mitjana anual de 531,5 l/m2,
tot i que cal destacar el màxim que es produeix durant el mes de gener en contrast amb el
mínim del mes de febrer.
Les precipitacions són força intenses durant la tardor, quan es donen les tempestes típiques
d’aquesta estació. Tot i així, també cal destacar les pluges que es donen a la primavera. Els
mesos més plujosos són els del gener i desembre principalment, seguit del setembre i octubre.
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En canvi els mesos on la pluja és força escassa són els de febrer, març i juliol, els quals, també
són els que tenen menys dies de precipitació.
Els dies de glaçada en els mesos d’hivern i de tardor no són molt importants i en alguns anys
s’ha donat el cas en què no hi ha hagut cap dia en què passés aquest fenomen.

2.1.3. Humitat relativa i radiació
L’índex d’humitat relativa és força elevat durant tot l’any, tot i que és sobretot durant l’hivern
quan la humitat és més elevada, principalment el mes de gener quan s’arriba a un valor molt
proper al 80%.
La humitat en aquesta zona és força semblant al llarg de tot l’any, el rang es troba entre el 60 i
70%,amb una mitjana anual del 68%.
Les màximes d’irradiació solar es donen a la primavera i a l’estiu, i especialment en els mesos
de juliol, maig i juny, amb valors entre els 19 i 22ºC. En canvi els mínims es donen en els mesos
de gener, desembre i novembre amb 5,5ºC, 6,2ª C i 7,4ºC respectivament

2.1.4. Vents
La direcció dominant del vent en aquesta zona és la de l’oest, tot i que durant alguns mesos
prové del NW. Però es dóna el cas en què cada any hi ha un sol mes, normalment a l’estiu, en
què el vent prové del SE, i la seva velocitat és força més elevada que durant la resta de l’any,
arribant a un valor proper als 4 m/s.
Els vents en general són força fluixos, la mitjana mensual de la velocitat del vent és de 2,1 m/s,
Són els mesos d’abril i juliol quan el vent és present amb la màxima intensitat, arribant a una
velocitat mitjana de 3,3 m/s a l’abril del 1998. Tot i així les ratxes instantànies màximes que es
donen diàriament es troben al voltant del 10,7 m/s.

2.2.Qualitat atmosfèrica i soroll

El soroll es pot definir com el so no desitjat i és un fenomen mediambiental que ens
acompanya des d'abans del naixement i durant tota la nostra vida. El soroll cal considerar-lo
com un contaminant ambiental, un residu energètic generat per un ampli ventall d'activitats
humanes. La quantitat total d'energia dissipada com a soroll a la superfície terrestre és baixa
quan la comparem a altres formes d'energia, com la calòrica. És l'elevada sensibilitat de l'oïda
que fa que aquesta forma d'energia arribi a ésser perjudicial pel bon funcionament fisiològic i
psicològic del nostre organisme, així com el d'altres espècies que es poden veure afectades. A
més a més, el soroll pot interferir en un ampli ventall d'activitats humanes com el son, la
comunicació i la concentració mental.
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El so és una vibració mecànica que per propagar-se requereix d'un medi que ha de tenir massa
i elasticitat. La magnitud que s'utilitza per avaluar la pertorbació d'equilibri del medi on es
propaga l'ona sonora és la pressió sonora. Es tracta de la variació de pressió per sobre i per
sota de la pressió atmosfèrica. El nivell mínim de pressió sonora d'un so, perquè sigui audible
és de 0.00002 Newtons (N) per m2, mentre que si la pressió puja per sobre els 20 N/m2
s'arriba a sentir dolor al timpà. L'oïda humana no respon linealment als estímuls que rep, sinó
que més aviat ho fa de manera logarítmica. Per això i per l'ampli ventall de valors de pressió
que són audibles, s'utilitza una escala logarítmica dels valors de la pressió sonora per mesurar
el soroll i avaluar-ne la molèstia.
Al llindar d'audició se li ha donat un valor de 0 en l'escala logarítmica i el llindar de dolor
prendria un valor de 6. L'escala decibèlica és el resultat de multiplicar aquest valor de l'escala
logarítmica per 20. En l'escala decibèlica un augment de 6 decibels (dB) equival a doblar la
pressió sonora i un augment de 10 dB produeix un so de sonoritat doble. Alguns exemples del
nivell de pressió sonora atansat en sons coneguts poden ajudar a la interpretació de l'escala
decibèlica, que és la utilitzada en aquest estudi.
El so és el resultat de la combinació de tons purs d'ones de diferents freqüències. L'oïda
humana filtra més els tons més greus o freqüències baixes que els aguts o freqüències altes.
Per simular una corba d'atenuació semblant a la corba de resposta de l'oïda, molts equips de
mesura de so, com l'utilitzat en el nostre cas, porten incorporat un filtre anomenat A. Així
l'equip interpreta el so que li arriba d'una manera semblant a com ho fa l'oïda.
Els sorolls de moltes activitats humanes són variables, temporalment, pel que fa a la seva
energia sonora. Per això s'ha introduït el concepte de nivell sonor equivalent o Leq, que és el
nivell energètic constant que, al llarg d'un temps determinat, gasta el mateix nivell d'energia
que el nivell fluctuant de so que nosaltres mesurem durant el mateix període de temps.

2.3 Hidrologia

Com s’ha vist a l’annex 4, el principal eix fluvial de l’àmbit d’estudi és la Riera de Rafamans, la
qual baixa de les serres de l’Ordal travessant el municipi de la Palma de Cervelló d’oest a est
fins unir-se a la riera de Cervelló i finalment desembocant al riu Llobregat. És precisament per
a preservar la qualitat ambiental de l’entorn fluvial d’aquesta riera que el municipi es va
manifestar en contra del projecte informatiu de l’any 2001 i és això el que ha motivat la
redacció del present projecte.
La riera presenta un règim típicament mediterrani, amb cabals molt irregulars, que en alguns
casos han provocat avingudes importants, com en el novembre del 1988 quan l’aigua va causar
danys en alguns dels habitatges de la Palma de Cervelló.
La qualitat fisico-química de l’aigua de la riera empitjora al travessar el poble, en part, per
abocaments directes de les urbanitzacions de Can Vidal i Can Mascaró, d’algunes de les
industries del polígon industrial Can Mascaró o d’algunes de les cases de la Palma que no estan
connectades al sistema de connectors d’aigües residuals.
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Existeix una comunitat de regants a la Palma que des del 1856 aprofita part de l’aigua
superficial de la riera mitjançant una resclosa que es troba aigües amunt. Aquesta aigua
s’utilitza per regar les hortes familiars, i els excedents es retornen a la riera.
La Riera de Rafamans rep l’aportació d’altres petits torrents de la zona, és el cas del torrent de
Can Rius, el torrent de Can Via, el torrent de Can Comagrua i el torrent de Mascaró que arriben
a la riera pel sud; i el torrent de la Guixera i el torrent Descabellat que ho fan pel Nord.
La zona de la Palma de Cervelló pertany a la gran divisió de les conques hidrogràfiques
catalanes del Pirineu Oriental i de manera més concreta a la subconca del Llobregat, amb una
superfície de 5114 Km², amb unes aportacions mitjanes de 742 hm³/any i uns recursos
generats primaris de 403 hm³/any.
Les àrees hidrològiques representen unes entitats estructurals (tectòniques o sedimentàries)
amb una certa identitat en les seves característiques litològiques i, per tant, en les seves
característiques aqüíferes, cosa que les converteix en elements bàsics del tractament
hidrogeològic territorial. Dins aquesta divisió en sectors hidrogeològics, la zona del traçat en
estudi pertany al sector tercer o àrees litorals, que són les àrees associades a les serralades i
depressions costaneres i més concretament a l’àrea mesozoica i terciària de Garraf-Bonastre.
La zona del Garraf-Bonastre és una franja amb una forma sensiblement triangular entre l’àrea
de la depressió del Penedès, en el marge occidental i l’àrea fluviodeltàica del Llobregat a
l’extrem més oriental, formada bàsicament pel massís del Garraf.
L’àrea en estudi afectada pel possible traçat de la variant de la carretera BV-2421 pel seu pas a
la Palma de Cervelló, està situada molt a prop del riu Llobregat, i els aqüífers que s’hi troben,
segons el medi litològic, es caracteritzen per ser consolidats amb una permeabilitat per
fisuració i/o carstificació on hi ha una alternança de nivells calcaris i margo-argilosos.
Ja de manera més local, el terme municipal de la Palma es troba entre els dos marges de la
riera de Rafamans, on en el marge esquerre hi ha una zona planera on s’ha format el nucli urbà
de la Palma, mentre que a la part dreta hi ha una petita plana seguida d’una zona més
muntanyosa i forestal.
Al llarg d’aquesta riera hi drenen petits torrents temporals, els quals la major part dels que es
troben en el marge esquerre han estat soterrats amb el temps ja que passaven per dins del
nucli urbà.
Dins el terme municipal se sap de l’existència de dos aqüífers, un vinculat a la llera de la riera
de Rafamans, i l’altre és un aqüífer calcari lliure que aflora als dos vessants muntanyosos a
banda i banda del municipi.
L’aqüífer que està relacionat amb la riera de Rafamans es troba a la vall que ha format la
mateixa riera al llarg del temps, formada per una capa de llims, sorres i argiles del quaternari.
Aquest és utilitzat majoritàriament per al reg de les hortes i els camps que es troben als dos
marges de la riera, tot i que també hi ha un ús d’abastament i industrial.
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El material que forma l’aqüífer lliure és molt permeable i té tendència a la carstificació. Està
constituït per una capa de calcàries i dolomies del Muschelkalk inferior (materials del triàsic),
d’uns 70 m de gruix. La capa de calcàries que el forma està intercalada entre una capa
impermeable d’argiles i gresos del Buntsandstein (a sota) i una de gresos i argiles vermelles del
Muschelkalk mitjà (a sobre).
Aquest aqüífer s’alimenta per la infiltració de l’aigua de la puja i llavors descarrega l’aigua per
petites surgències i fonts. Cal dir, però, que actualment la majoria d’aquestes fonts estan
senyalitzades com a no potables. Aquest és el cas, per exemple, de la Font del Marge, situada
dins la zona d’estudi del present projecte, la qual porta un rètol en el que s’adverteix que
l’aigua no és potable.
El fet de que les fonts de la Palma estiguin considerades com a no potables té els seus inicis
quan les aigües residuals de la urbanització de Fontpineda (Pallejà) no estaven connectades a
la xarxa de clavegueram. Això feia que hi hagués la possibilitat d’haver-hi infiltracions a les
fonts que hi ha a la zona de contacte del material calcari i la base impermeable, sobretot en els
anys secs. Però en l’actualitat el problema de les aigües residuals s’ha solucionat i, tot i que
darrerament no s’han fet estudis analítics de les seves aigües, les aigües de les fonts continuen
considerant-se com a no potables.
En el registre de l’Agència Catalana de l’Aigua el municipi de la Palma no consta com a tal ja
que fins fa poc encara estava unit al de Cervelló. Tot i així, analitzant les captacions
subterrànies es pot observar com en el poble de la Palma la majoria estan situades a l’aqüífer
de la riera de Rafamans i es destinen al reg, ja que en aquesta zona hi ha una àrea important
destinada als conreus i a les hortes. No obstant, també n’hi ha d’ús d’abastament i d’industrial.

2.4 Geologia

Per a conèixer l’àmbit geològic de l’estudi es recomana consultar l’annex 3 d’aquest projecte.

2.5 Fauna

En general es pot dir que la comarca del Baix Llobregat, que des del punt de vista fisiogràfic
comprèn diverses unitats bastant diferents entre elles, que va des de la Plana litoral fins a les
muntanyes pre-litorals, no és tampoc una unitat biogeogràfica ben definida.
Si ens centrem més en la zona que ens afecta de la comarca veiem que la zona de Cervelló, de
terreny silici i sense calç, té una certa afinitat pels tipus d'habitats que engloba, amb les
muntanyes mediterrànies septentrionals de Collserola, a l'altra banda del Llobregat, que no
amb les del Garraf. A Cervelló, al tenir terreny silici, l'aigua queda més retinguda en el subsòl,
pot ser més aprofitada per les plantes i en general, presenta una vegetació més desenvolupada
i més variada. Tot i així, encara és més notable la vegetació que trobem en les terres amb aigua
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subterrània (aigua freàtica) de la vora dels rius com molt bé podria ser el cas de la Palma de
Cervelló.
Tot i que en general la fauna, d'una comarca tan fortament influïda per l'home, cal considerarla com a residual, a l'entorn de la Palma de Cervelló, que en part s'ha pogut mantenir sense
tanta pressió industrial o urbanística, la quantitat i molt especialment la varietat de fauna que
hi trobem no ens ha deixat de sorprendre.
Per la zona en estudi, on s'ha previst el pas de la futura carretera podem diferenciar diferents
hàbitats faunísitics com poden ser:
a/ entorn de la riera de Rafamans
b/ els espais forestals i arbustius
c/ els espais agrícoles
d/ els espais urbans
a/ la riera de Rafamans:
Bàsicament hi ha dos tipus de fauna vinculada a la riera: la que es troba al llarg de l'ecosistema
fluvial i que són els ocells que hi van a beure i remullar-se i que són pròpiament de ribera, i
l'avifauna que s'hi troba esporàdicament i que els trobem localitzats en indrets determinats.
Dins els primers cal destacar el mosquiter comú (Phylloscopus collybita), el rossinyol (luscinia
megarhynchos), la cuereta blanca (Motacilla alba), la torrentera (Motacilla cinerea), el cargolet
(Troglodytes troglodytes) i el pardal de bardissa (Prunella modularis).
Entre els ocells que trobem en determinats indrets cal destacar els següents: -prop de Can via
s'ha localitzat l'oriol (Oriolus oriolus), la polla d'aigua (Gallinula chloropus) i esporàdicament
alguna becada hivernant (Scolopax rusticola) - prop de la font del marge s'hi veuen el rascló
(Rallus aquaticus), la polla d'aigua i fa poc una parella d'ànecs de coll-verd (Anas
platyrhynchos). - prop de Can mascaró, aigües avall del nucli, se sent el cant de la xivita (Tringa
ochropus) i també, a l'hivern s'hi sol establir una colònia de durbecs (Coccothaustes
coccothraustes). - fora de les rodalies del nucli urbà també s'ha vist repetides vegades algun
aligot (Buteo buteo) aguaitant, aturat en alguna branca.
En quan a l'observació de mamífers, tota la informació que disposem es basa en la identificació
de petjades i excrements. Entre les identificades d'animals que baixen a veure a la riera hi
trobem els teixons (Meles meles), porcs senglars (Sus srofa) i guineus (Vulpes vulpes). També
s'ha trobat exemplars morts atropellats a la carretera i prop de la riera el que demostra que
l'utilitzen com a zona de casera o de refresc hi trobem la geneta (Genetta genetta), la fagina
(Martes foina), la mostela (Mustela nivalis) i també els eriçons (Erinaceus europaeus) i moltes
diversitats de rates sense identificar (Rattus sp.).
Pel que fa als rèptils, són fàcils de veure prop de la riera la serp d'aigua (Natrix maura), la de
collaret (Natrix natrix) i el vidriol (Anguis fragilis). Entre els amfibis, s'ha descrit la salamandra
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(Salamandra salamandra) i la granota verda (Rana perezzi). Prop dels horts, se senten cantar
els tòtils (Alytes abstetricans) i les reinetes (Hyla meridionalis).
b/ espais forestals i arbustius:
En aquests ambients forestals està molt condicionada pel grau d'humitat i pel tipus de bosc.
S'han considerat dos ambients diferents, els vessants humits i les cingleres de Pallejà, que són
els espais boscosos menys alterats del terme municipal.
El vessant humit, degut a la seva manca de fragmentació i a la connexió fàcil amb la riera,
aquest espai té un valor faunístic important. Entre les espècies d'ocells destaquen les
mallerengues petita (Parus ater), emplomallada (Parus cristatus), cuallarga (Aegithalos
caudatus), blava (Parus caeruleus), i carbonera (Parus major), el bruel (Regulus ignicapillus), el
raspinell (Certhia brachydactyla), el coll-tort (Jynx torquilla), la merla (Turdus merula), els tords
(Turdus philomelos), els tallarols (Sylvia sp), les bosquetes (Hippolais sp), els cargolets, el pitriog (Erithacus rubecula), el rossinyol i el rossinyol bord (Cettia cetti). També cal destacar
l'abundància de tudons (Columba palumbus) nidificants, fet que suggereix la presència de
l'amagadís astor (Accipiter gentilis) així com les tórtores turques (Streptopelia decaocto) i les
comunes (Streptopelia turtur).
Entre els mamífers es coneix la presència del porc senglar, la geneta, la guineu, la fagina, la
mostela i l'esquirol (Sciurus vulgaris). També cal destacar la presència de la rata cellarda
(Eliomys quercinus).
Dins els grup zoològic dels amfibis hi trobem la salamandra i les granotes verdes, així com el
gripau comú (Buffo buffo), el gripau corredor (Bufo calamita), el tòtil i la granota de punts
(Pelodytes punctatus).
Dins la zona de les cingleres de Pallejà, pel darrera del nucli urbà hi trobem com ocells més
representatiu la merla blava (Monticola solitarius). Igualment és un espai ideal per la
nidificació del duc (Buho buho). La troballa d'un individu mort del gener del 2.000 a la masia de
Can Via fa suposar que intentava establir-se a l'àrea. En diversos hiverns s'han citat aligots
sobrevolant les cingleres sobre Can Ponçgem i com a rapinyaires més habituals, hi trobem el
xoriguer (Falco tinnunculus), que fins i tot havia nidificat a la pedrera vermella de Ciments
Molins fa pocs anys. També cal destacar la presència del picot verd (Picus viridis) degut a la
proximitat d'un petit bosc cremat.
Entre les rèptils presents a les cingleres cal destacar el llangardaix ocel· lat (Lacerta lepida), les
sargantanes i les dues espècies de dragons (Tarentola mauritanica i Hemidactylus turcicus) així
com espècies indeterminades de serps.
c/ espais agrícoles:
En aquests espais, la diversitat de vegetació i la proximitat de la riera i del bosc permeten una
gran biodiversitat. A l'hivern, quan el bosc no és tan ric en aliments, ocells com les merles, els
tallarols, els cargolets, els pinsans (Fringilla coelebs), els lluers (Cardelius spinus), els gafarrons
(Serinus serinus), les caderneres (carduelis carduelis), els verdums (Carduelis chloris), el sit13
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negre (Emberiza cia), el gratapalles (Emberiza shoeniclus) i esporàdicament el pinsà mec
(Fringilla montifringilla) i el durbec s'acosten als horts per a cercar-hi aliment. També hi trobem
ocells hivernants com la cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) , el pit-roig i el tord. El pardal
comú (Passer domesticus), el pardal xàrrec (Passer montanus), i les cueretes blanques i
torrenteres són habituals durant tot l'any. A l'estiu hi podem observar estornells (Sturnus
vulgaris), l'oreneta vulgar (Hirundo rustica(Delichon urbica), el falciot negre (Apus apus) i
falciot ballester (Apus melba). Evidentment tampoc hi poden faltar les garses (Pica pica), els
gaigs (Garrulus glandarius) i entre els rampinyaires l'esparver (Accipiter nissus), el gamarús
(Strix auco) i el mussol (Athene noctua). També cal destacar la presència de l'abellerol (Merops
apiaster), el puput (Upupa epops) i el cucut (Cuculus canorus).Les rates comuna (Rattus
norvegicus) que puja de la riera, el ratolí (Apodemus sylvaticus) i el talpócomú (Microtus sp)
són els mamífers més comuns junt als eriçons. En les zones més allunyades delnucli urbà hi
apareix, especialment en temps de sequera el porc senglar. Entre els rèptils més habituals hi
trobem la sargantana ibèrica i també les dues espècies de dragons sobre tot a les cases velles.
Com a amfibis més habituals hi trobem el tòtil, el gripau comú, el gripau corredor i la granota
verda, aquesta última en clara regressió per la ocupació de les basses de reg per carpes que
actuen coma depredadors sobre els seus ous. També es pot sentir la reineta.

2.6 Hàbitats del municipi

En aquest apartat es descriu quin és l’estat ecològic dels sistemes naturals de l’àmbit d’estudi,
quina és la seva naturalesa, el seu estat de conservació, la connectivitat ecològica entre els
diferents espais i els problemes de fragmentació que amenacen la seva continuïtat i
funcionalitat ecològica.
Com s’ha comentat anteriorment, l’àmbit d’estudi està format per una matriu forestal
fragmentada, des del punt de vista ecològic, per múltiples taques d’urbanització dispersa, que
forçosament estan connectades per carretera. Aquest fet, conjuntament amb la naturalesa
residencial d’aquestes urbanitzacions i la poca cobertura i servei del transport públic de la
zona, comporta moltes vegades, unes intensitats mitjanes de les carreteres de l’àmbit força
elevades. Aquest fet és capaç d’alterar el funcionament normal i les relacions entre els
ecosistemes actuant de barrera al pas d’algunes espècies, generant atropellaments, i alterant
el comportament sobretot d’espèciesinteriors que acaben allunyant-se d’aquesta tipologia
d’infraestructures, generant un major aïllament de les seves poblacions.
A la zona propera a la Palma de Cervelló és especialment important l’efecte barrera produït
per les infraestructures de l’eix del Llobregat, que aïllen la Serra de Collserola de les muntanyes
de l’Ordal; un altre eix amb un important efecte barrera i afectació lateral degut a la seva
intensitat de vehicles és l’autovia B-24 que segueix l’eix de la riera de Cervelló generant un
aïllament entre la part Nord i Sud, de les estribacions de les muntanyes de l’Ordal.
En aquest context, prenen especial rellevància els cursos fluvials, capaços de creuar les
infraestructures viàries a través de viaductes d’entitat que també permeten el pas de fauna. En
l’àmbit d’estudi s’observa que la riera de Rafamans pren una importància estratègica, degut a
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que neix a les muntanyes de l’Ordal, i transcorre per les zones més poc alterades de les seves
estribacions fins arribar a la Palma de Cervelló, on s’ha preservat la seva plana d’inundació de
forma natural. Aquestes característiques permeten que la riera es converteixi en un excel·lent
corredor ecològic que permet d’una banda la connexió entre les muntanyes de l’Ordal i el Pla
de Sant Joan i les Planes, una zona forestal d’entitat amb una situació estratègica que
promociona la permeabilitat ecològica entre Collserola i les serres de l’Ordal, sobretot pels
ocells forestals i els petits mamífers, i de l’altra la connexió amb el Parc agrari del Llobregat a
través de la riera de Cervelló.
Si ens centrem en l’àmbit d’estudi, observem la bona permeabilitat que existeix entre la
vessant nord del puig de la Cebeta i la riera de Rafamans, i l’efecte barrera vertical que genera
la BV-2421, creuat per la riera en un punt estratègic per la connectivitat degut a la pressió
urbana que hi ha en aquest eix.
Si ens fixem en l’afinitat entre cobertes del sòl i la dificultat de desplaçament dels processos
ecològics, és a dir, la permeabilitat ecològica del territori, seguim observant una importància
estratègica de la riera de Rafamans per unir la zona forestal de les Planes amb les estribacions
de les muntanyes de l’Ordal.
De forma esquemàtica, podríem dir que, en l’àmbit d’estudi, les àrees especialment rellevants
per preservar la connectivitat ecològica i la funcionalitat dels ecosistemes són les següents:
- En primer lloc el vessant nord del Puig de la Cebeta, poc alterat per l’autovia B-24, i en una
situació estratègica per actuar com a corredor ecològic entre les muntanyes de l’Ordal i la riera
de Rafamans.
- La Riera de Rafamans, amb una plana d’inundació poc artificial i protegida per l’INUNCAT,
amb certa presència d’hàbitats de ribera i un recorregut que permeten la seva funció de
corredor multifuncional entre el vessant nord del Puig de la Cebeta i el Pla de Sant Joan i la
riera de Cervelló.
- El Pla de Sant Joan que permet la permeabilitat fins la zona de les Planes. D’altra banda,
existeixen punts estratègics per la connectivitat, colls d’ampolla degut a la pressió urbana, on
és imprescindible garantir certa continuïtat de les cobertes forestals o els cursos fluvials.
Especialment rellevant i estratègic, en aquest sentit, és la zona on la riera de Rafamans creua la
carretera BV-2421 degut a l’existència ja d’algunes edificacions que constrenyen el pas de la
riera. Amb una rellevància menor, també es important garantir la permeabilitat ecològica de la
vessant nord del Puig de la Cebeta en dos punts, al Nord de Cervelló i a l’inici de la BV-2421, on
la matriu forestal és en perill de fragmentar-se
2.7. Paisatge

El paisatge és un recurs natural amb fortes connotacions socioeconòmiques, fruit del
procésd’integració contínua entre l’acció antròpica i el medi físic. S’identifica amb el conjunt
del medi, considerant-lo com un complex d’interrelacions derivades de la interacció dels
elements biòtics iabiòtics que el formen.
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L’estimació del paisatge, d’acord amb el seu component natural, sempre comporta un bon
grau de subjectivitat; tanmateix s’aborda el seu estat inicial amb l’anàlisi descriptiva del medi
escènic i dels paràmetres que millor defineixen l’aspecte estètic del paisatge: la visibilitat, la
qualitat paisatgística i la fragilitat.
En el cas concret del projecte que ens ocupa, és a dir, la variant de la carretera BV-2421 en el
seupas per la Palma de Cervelló (Baix Llobregat), es troba sobre la vall que forma la riera de
Rafamans,la qual a banda i banda d’aquesta es troben unes penyes de materials calcàrics.
El traçat previst es situa per darrera del poble de la Palma, entre la riera de Rafamans i els
relleusmuntanyosos de la seva banda dreta. El paisatge que forma la zona planera és
bàsicament agrícola,on dominen les hortes i els camps d’arbres fruiters, combinat per la
vegetació que porta associada lariera, bàsicament per canyissars, mentre que la zona
muntanyosa correspon a un paisatge forestalformat per pinedes de pi blanc (Pinus halepensis).
A la part inicial del traçat també hi trobem algunsmasos com són Can Via i Can Serrano, en el
marge dret, i can Benet en l’esquerre.
L’element més destacat dins la zona d’estudi és la riera de Rafamans, la qual transcorre molt a
propdel traçat, i fins i tot, segons l’alternativa escollida, serà travessada per la nova carretera.
Lavegetació de ribera tot i no ser molt espectacular, en alguns trams és força important,
sobretot enl’inicial, on hi ha alguns arbres de grans dimensions.
Analitzant la qualitat del paisatge de la zona contemplarem els tres aspectes de qualitat, la
primària(incidència visual), la secundària (valor intrínsec del paisatge i amplitud de l’horitzó) i
terciària(fragilitat paisatgística):
a/ visibilitat:
La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona determinada. La
concavisual i la visibilitat valoren amb independència les característiques inherents del territori
i a la sevasignificació sensorial i cultural, com a definidors de la seva qualitat visual.
La zona d’estudi es troba dins la vall allargada formada per la riera de Rafamans, on hi ha el
poblede la Palma i l’actual carretera BV-2421. Aquesta petita plana, es troba limitada, tant en
el margedret com en l’esquerre, per uns petits turons, els quals fan que la conca visual de la
zona d’estudi no sigui molt àmplia.
La conca visual directa sobre el projecte correspon a tota la part sud del municipi que dóna cap
a la zona afectada on es construirà la nova carretera, així com els masos que es troben molt
propers al traçat. També tindrà una conca visual directa tota la zona muntanyosa que es troba
per sobre del municipi de la Palma on hi ha la urbanització de Fontpineda, de Pallejà. En
aquesta urbanització hi ha un mirador amb el que es pot veure tota la plana que forma la
conca de la riera de Rafamans i per tant de la zona d’afectació de la construcció de la variant
de la carretera BV-2421.
Els que es troben situats en aquestes conques es poden definir com els espectadors
permanents, ja que són els que actualment gaudeixen de les visuals preferents sobre el
paisatge actual de la traça.
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Aquests espectadors seran els que percebran, al llarg del temps, els canvis introduï ts en el
paisatge pel pas de la nova carretera.
També hi poden haver, amb caràcter excepcional, els espectadors ocasionals que de forma aï
lladavisitin les serres veï nes, ja sigui amb l’excursionisme o amb el lleure, i que hagin de passar
per lavia actual afectada.
b/ qualitat paisatgística:
L’estimació inicial del paisatge de l’àrea projectada s’efectua analitzant la qualitat visual de
l’entornimmediat de l’infrastructura projectada i la del fons escènic o visual del territori.
Pel que fa a l’entorn immediat, es pot considerar que ens trobem davant un paisatge on
l’empremta humana es presenta a diferents nivells:
- A nivell agrícola: Correspon a la part compresa entre el nucli urbà i la riera de Rafamans on hi
ha la presència d’un espai agrícola important format bàsicament per petites parcel· les
d’hortes. A l’altra banda de la riera i en el tram inicial del traçat el que trobem són camps
d’arbres fruiters amb alguns masos dispersos.
- A nivell forestal: Tota la part que queda a la banda dreta de la riera de Rafamans, on hi ha uns
relleus muntanyosos importants pertanyen a un paisatge forestal format bàsicament per
pinedes de pi blanc.
- A nivell urbà: Pertany al tram final del traçat on la carretera s’ha d’unir amb el pont nou de la
riera de Rafamans. A més, des de la zona d’estudi es pot observar la presència del nucli urbà
de la Palma, que es troba a la banda esquerra de la riera.
També cal tenir en compte que seguint el curs de la riera i entrant fins i tot a la zona
muntanyosa dels boscos de Cal Llopard, hi ha un petit camí, anomenat Passeig del Roure, el
qual s’utilitza com a zona d’esbarjo. Aquest camí es troba dins la zona on s’ha previst la
construcció de la variant, per tant en un futur pot ser que quedi greument alterat i fins i tot
que desaparegui.
A més també hi ha una zona d’equipaments públics, cap a la part final del traçat, que també es
veurà perjudicada per la construcció de la nova carretera.
Per tots aquests aspectes esmenats, i pel seu estat de conservació, d’integració i
d’intervisibilitat fan que la qualitat paisatgística de l’entorn immediat es consideri de mitjana.
c/ fragilitat paisatgística:
La fragilitat del paisatge és la capacitat del paisatge per absorbir els canvis que s’hi produeixin
amb la construcció d’una nova estructura.
La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb l’aptitud del territori per a
absorbir visualment modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat
paisatgística.
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En general la fragilitat a la zona d’estudi es pot considerar important ja que el paisatge en
l’entorn de la infrastructura projectada es caracteritza per ser poc humanitzat i alterat per
l’home.
A més cal tenir en compte que molts trams del traçat es projecten sobre la zona muntanyosa
causant un gran impacte en la zona boscosa i al relleu en general. També, i segons l’alternativa
acceptada, s’afectarà a la riera de la Palma en alguns trams així com el camí del passeig del
Roure.

2.8 Patrimoni cultural

El municipi de la Palma de Cervelló era una antiga quadra dins el terme del castell de Cervelló.
Actualment el poble s’ha desenvolupat a banda i banda de la carretera BV-2421 que porta a
Corbera de Llobregat. Tot i així, cal tenir present que les cases més antigues es troben situades
al costat de la riera de la Palma o de Rafamans.
En el municipi de la Palma de Cervelló, i segons el Pla General d’Ordenació Urbana, hi ha
diferents edificis que presenten una protecció especial, com és el cas de l’església parroquial i
una capella a les afores del poble, així com diverses masies que presenten un interès
arquitectònic especial, algunes de les façanes de les cases situades dins el casc urbà de la
Palma i de fonts que es troben repartides per tot el terme.
A més, aquests edificis i altres elements d’interès també es troben catalogats pel Servei del
Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat com a bé cultural
d’interès local (BCIL). No obstant, en tot el terme de la Palma de Cervelló no hi ha cap element
inclòs en els règims de protecció de bé d’interès cultural (BIC), elements protegits per decrets,
ni en el de bé cultural d’interès nacional (BCIN).
L’església parroquial de la Palma, que forma un conjunt amb la casa rectoral, es troba a la
Plaça de l’Església, a l’extrem oriental del poble. L’edifici, d’estil neoclàssic, està dedicat a
Santa Maria i Sant Brici, i anteriorment era la quadra del terme del castell de Cervelló.
Presenta una planta de creu llatina amb tres naus i un creuer cobert amb volta semi esfèrica
sobre tambor octogonal amb ulls de bou a les cares.
En el Pla de Sant Joan hi ha la capella de Sant Joan del Pla o de l’Erm, actualment en fase de
restauració, la qual tot i que no presenta molts detalls i elements decoratius, té un valor
històric i artístic important. Presenta una planta rectangular d’una sola nau amb un absis
semicircular a la cara de llevant.
De les masies que tenen un règim de protecció especial cal destacar, per la proximitat en la
nostra zona d’estudi, Can Via, Can Llopart, Can Oller i Can Benet. Aquestes masies es troben a
l’entorn de la part inicial del traçat de la futura variant, tot i així, no hi haurà cap afectació
sobre elles.
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La masia de Can Via, dels segles XVII – XIX I XX, es troba situada al sud de la riera de Rafamans,
en contacte amb els boscos de la zona muntanyosa del sud del terme. Actualment actua com a
berenador i és molt concorregut als caps de setmana. Tot i haver-s’hi addicionat cossos més
moderns encara conserva tot el tancat primitiu així com el portal rodó del segle XVII.
A la part més oriental hi ha Can Llopart, del segle XVIII i d’estil gòtic, que es troba en els boscos
del seu mateix nom, al sud del terme municipal. Es tracta d’una masia del segle XVIII formada
per un edifici principal de dues plantes i una part de golfa.
Can Oller, situada a l’altra banda de la riera de Rafamans, en les proximitats del nucli urbà, és
una masia del segle XVIII – XIX que presenta dos cossos diferenciats, dels quals el més central
té uns baixos i una golfa amb tres arcs. Ha estat reformada modernament i a part de
l’habitatge dels propietaris, a la part del darrera hi ha l’entrada per una altra mansió familiar.
La masia de Can Benet, situada també a la banda esquerra de la riera de Rafamans, vora la
carretera que porta a Corbera, és una masia del segle XIX la qual actua actualment com a
habitatge de segona residència.
A més, a l’entrada del poble de la Palma, arran de la carretera actual BV-2421 i prop de la riera
de Rafamans, hi ha unes cases d’estiueig de finals de segle XIX i principis de segle XX que
presenten un valor arquitectònic especial.
També hi ha algunes fonts protegides com la Font del Maset, d’època immemorial, situada
enmig de bosc, molt a prop de la urbanització de Can Paulet I, al sud del terme municipal. La
font de Can Paulet, en els límits dels termes de la Palma i de Cervelló, és també una font de
muntanya situada prop de la vella masia de Can Paulet, des d’on es pot accedir a partir del
camí que va de Can Mascaró a Can Llopart.
Ja molt més allunyades de la zona d’estudi hi ha altres fonts que es troben en el terme, com
són la font de Santa Rita, a la urbanització de Can Iglesia, la font de Can Mascaró, prop de la
urbanització de Can Vidal, la font de Can Ponçem, a la part més oriental del nucli urbà.
Dins de la zona per on s’ha previst el pas de la futura variant, s’hi troba un espai interessant de
com a zona d’esbarjo i que no gaudeix de cap règim de protecció especial com és la font del
Marge, que està situada al sud de la riera de Rafamans, i que és molt freqüentada per la gent
de la Palma com a zona de passeig.
Així mateix, dins la zona compresa enter la riera de Rafamans i la serra d’Ordal o els Boscos de
Can Llopard hi trobem l’anomenat passeig del roure i que correspon a una zona d’esbarjo molt
freqüentada per la gent del poble que sovint s’hi passeja o hi va en bicicleta, ja que està molt
propera al nucli urbà. En els darrers anys, aquest camí va ser allargat pel grup ecologista local
Pelach fins passat els anomenats Horts de l’altra costat.
El passeig del roure, tot i no tenir cap tipus de protecció concret per part de les normatives
municipals resulta ser una zona molt emblemàtica per tota la gent de la PALMA.
A més, cal tenir especial interès amb un pou de gel trobat al nord del terme, prop de la
urbanització de Fontpineda, de Pallejà. Es tracta d’una excavació esfèrica d’uns 3-4 metres de
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diàmetre que servia per guardar-hi la neu o el gel i que possiblement correspongui a l’èdat
mitjana.
PATRIMONI ARQUEOLOGIC

La comarca del Baix Llobregat és marcat fonamentalment pel riu Llobregat, el qual ha estat un
llocde pas natural cap a l’interior ja des de l’època del paleolític inferior. A les terrasses
formades pel riu,en el terme de Sant Feliu de Llobregat, s’han trobat eines molt rudimentàries
fetes de quarsites de finals de l’època acheuliana que evidencien aquest fet.
Llavors ja no es troba cap més jaciment fins als de l’època neolítica, quan l’home ja hi era ben
establert a la comarca. D’aquesta època s’han trobat restes a les coves que formaven part del
seu hàbitat, com la cova dels Encants a Sant Creu d’Olorda, les coves de Can Montmany de
Pallejà, la cova de Sant Sadurní de Begues i les de Collbató. També s’han trobat diversos
enterraments que pertanyen a la cultura dels sepulcres de fossa com el dels Quatre Camins a
Pallejà, el de Corbera, etc.
Durant l’inici de l’edat del bronze, moltes de les coves que havien estat utilitzades durant el
neolític com a habitatges, ara es transformen en cementiris. Un bon exemple és la troballa
d’una de les necròpolis a la bòvila d’en Roca, al terme de Pallejà.
Amb l’arribada dels ibers es varen formar poblats per tota la comarca, que tot i que
normalment es quedaven els turons per tenir més defensa, cada vegada més ho feien al pla
per tal d’aprofitar els recursos agrícoles. El poblats més importants del Baix Llobregat són el de
Sant Creu d’Olorda a Molins de Rei i el de Sant Boi de Llobregat.
A partir de l’arribada dels romans la gent va passar d’habitar en poblats a fer-ho en vil· les, les
quals exportaven el vi cap a Roma en àmfores. És per això que s’ha pogut trobar restes de
forns d’àmfores a Sant Boi i al Papiol, com també restes de premses destinades a la fabricació
del vi a la vil· la de Sales de Viladecans i a la vil· la de Ca l’Espluga a Pallejà.
És també durant aquesta època quan es formen les principals rutes de comerç com la Via
Augusta romana, que travessava el Llobregat pel pont romà de Martorell i es dirigia al SW cap
a Tarragona, i al NE cap al Vallès i Terrassa. Un altre camí és el de Barcelona a Tarragona per
Sant Boi, el més proper a la costa, i el de Barcelona que enllaçava amb l’antiga via després de
passar per Molins de Rei.
Tot i que el Baix Llobregat ha estat habitat des d’èpoques molt antigues no s’havien trobat
restes arqueològiques fins fa relativament pocs anys, quan s’ha començat a fer una tasca de
recuperació important. Tot i així, cal tenir present que en aquesta comarca hi ha hagut una
gran destrucció dels jaciments ja que al estar molt a prop de l’àrea de Barcelona, el Baix
Llobregat, i sobretot la part del sud, ha patit grans transformacions.
Concretant en la zona d’estudi, en el terme municipal de la Palma de Cervelló, actualment no
se sap de l’existència de cap jaciment conegut ni documentat que afecti directament la zona
on s’ha previst la construcció de la variant de la carretera BV-2421..
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Malgrat això, caldria que es realitzessin prospeccions arqueològiques prèvies a l’execució de
l’obra al llarg i ample de la zona afectada pel futur traçat de carretera per tal de poder
documentar la possible existència de jaciments no coneguts fins l’actualitat.
També seria necessari la realització d’un seguiment arqueològic de l’obra durant les fases que
comportin moviments de terra per tal de documentar la presència de possibles jaciments
arqueològics no observables superficialment.

2.9 Usos i cobertes

La vegetació predominant a l’àrea d’estudi són clarament les pinedes secundaries de pi blanc
(Pinus halepensis) que presenten sotabosc de màquia o garriga, algun cop amb peus d’alzina
(Quercus ilex) que mostren la vegetació potencial de la zona, que actualment no presenta un
bon estat. Intercalades en aquesta matriu forestal predominant, apareixen també taques de
brolla de romaní (Rosmarinus officinalis) amb foixarda (Globularia alypum) i bufalaga
(Thymelaea tinctoria), taques de garriga de coscoll (Quercus coccifera) i zones amb bardisses
de roldor (Coriaria myrtifolia) i esbarzer (Rubus ulmifolius). També existeixen petites
comunitats de ginestars de ginesta vera (Spartium junceum) i algun retall de pineda amb
sotabosc de brolla calcícola.
Al voltant de la riera de Rafamans apareixen alguns retalls de bosc de ribera de caire
generalista amb peus d’alber (Populus alba), Pollancre (Populus nigra) i Om (Ulmus minor)
principalment. Però la resta de vegetació que ressegueix el curs fluvial és semiartificial amb
presència, bàsicament, de canya (Arundo donax) i corretjola gran (Calystegia sepium).
La petita plana al·luvial que apareix al voltant de la riera, quan aquesta passa per la Palma de
Cervelló, està ocupada per conreus abandonats de cirerer (Prunus avium), on s’hi ha instal·lat
el fenassar (Brachypodietum phoenicoidis), i altres gramínies; i també per zones d’horta i
conreus actius de cirerer
Cal destacar la presència d’un exemplar de roure martinenc (Quercus humilis), proper al
torrent de Can Camarruga, considerat monumental pel seu gran tamany i edat.
Aquest exemplar dona nom al passeig del Roure molt utilitzat com a zona de lleure per la gent
de la Palma de Cervelló.
És rellevant remarcar que, tot i el mal estat de conservació d’algunes de les pinedes de l’àmbit,
gran part d’elles estan considerades hàbitat d’interès comunitari.
Amb un enfocament més local, es consideren importants les formacions properes als principals
cursos fluvials de la zona ja que, tot i no estar en un estat òptim de conservació, la seva
vegetació potencial pot ser molt diversa i generar ambients multifuncionals òptims per gran
quantitat d’espècies animals. És el cas de les formacions de ribera properes a Can Via on s’ha
localitzat Oriol (Oriolus oriolus), Polla d’aigua (Gallinula chloropus) i alguna becada hivernant
(Scolapax rusticola); les formacions properes a la Font del marge on s’ha observat Rascló
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(Rallus aquaticus) i Polla d’aigua (Gallinula chloropus) o les formacions properes a Can Mascaró
on s’ha detectat Xivita (Tringa ochropus) i Durbec (Coccothraustes coccothraustes).
Es consideren rellevants, també, totes aquelles zones d’ecotó, agricultura-bosc, agriculturabosc de ribera, bosc de ribera-bosc pi blanc, etc, que contenen una major diversitat d’espècies
i tenen un paper cabdal en l’equilibri ecològic de l’àmbit.

2.10 Socioeconòmic

Segons el cens de 1998 en el municipi de la Palma de Cervelló hi havia 2.444 habitants,
repartits pel nucli urbà i per les urbanitzacions que es troben en tot el terme municipal.
Actualment el nombre d’habitants està al voltant dels 3.000. Tot i ser un municipi
petit,actualment l’índex de creixement de la població va augmentant amb els anys (al 1990 hi
havia 1.921 habitants), motivat en part per ser una zona tranquil· la i propera als grans nuclis
industrials i comercials.
Tot i que tradicionalment l’economia era basada en l’agricultura, sobretot per conreus de secà,
la vinya i arbres fruiters, actualment, tant a la comarca en general com en el municipi afectat,
és un dels sectors menys representats i en forta regressió.
Els sectors més importants dins el municipi de Cervelló, com en el de la Palma de Cervelló, són
el de la indústria i el de serveis, tot i que el primer ha anat decaient amb els anys.
La indústria en el terme de Cervelló hi és molt important ja que és un dels factors del
creixement del municipi. La indústria es va iniciar amb la fabricació del vidre, la qual va ser la
que donà una major prosperitat al municipi, la de paper i la del cotó. Actualment la branca
industrial més important és la de transformació de metalls (40%), tot i que també hi són
representades la tèxtil i la de paper (13%respectivament) i l’alimentària (10%).
Entre les principals empreses de la Palma de Cervelló cal citar Helle SA del ram de la
cosmètica,Plàstics Torner, SL, Cristaleria Montseny, Cerimat SL del ram de la ceràmica i IBECA
(transformacióde la fusta), entre d’altres.
Del ram de l’alimentació cal destacar les caves Raymat i Rondel, que pertanyen al grup
Codorniu i estroben en el municipi de la Palma de Cervelló.
Pel que fa al sector serveis cal destacar la branca de les comunicacions i transport (30% en el
terme de Cervelló), la de l’hosteleria (14%) i el de les immobiliàries (10%).
A la Palma de Cervelló les immobiliàries hi són força presents, degut en part per la gran
expectativa de creixement del municipi.
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2.11 Infraestructures i elements de l’entorn humà

La comarca del Baix Llobregat ha esdevingut al llarg dels anys el principal pas per a les
comunicacions degut sobretot per la proximitat amb la capital de la província, Barcelona, i per
la seva necessitat de relacionar-se econòmicament i administrativament. Això ha fet que les
vies de comunicació més importants passin per dins la comarca amb un elevat índex de
circulació i amb els conseqüents problemes de circulació.
El riu Llobregat és el principal eix vertebrador de la comarca, que la travessa de nord a sud, i la
seva vall és la que assenyala l’orientació bàsica de la xarxa de comunicacions actual.
Dins la comarca hi ha nombroses vies de comunicació, entre les quals cal destacar les
següents:
- Autopista del Mediterrani A-7 o E-15, que travessa la comarca longitudinalment cap al
Penedès.
- Autopista del NE A-2, en el tram entre Barcelona i el Papiol, que segueix paral· lela al riu
Llobregat.
- Carretera N-II de Madrid a França, la qual travessa la comarca de N a S, seguint el curs del riu
Llobregat i el tram de l’autopista A-2.
- Autopista del Garraf C-32 (antiga A-16) i la carretera de Barcelona a Valls C-31 (antiga C-248),
que transcorren al sud de la comarca, paral·leles a la costa.
- Carretera N-340 de Cadis i Gibraltar a Barcelona, la qual travessa la comarca
longitudinalment, per sota de l’A-7.
També disposa de varies línies de ferrocarril, com la de Barcelona a Tarragona passant pel
terme de Martorell, la línia del Papiol cap al Vallès i la línia de Martorell a Sant Boi, que
transcorre prop del riu Llobregat.
Dins el terme municipal del Prat de Llobregat, al sud de la comarca, hi ha el principal aeroport
de Catalunya, l’aeroport del Prat. Aquest es troba davant de la costa catalana, molt a prop del
delta del Llobregat i del port de Barcelona.
El terme municipal de la Palma de Cervelló, on s’ha previst la construcció de la variant de la
carretera BV-2421, està situat a la vall baixa del riu Llobregat on a la part dreta es troba molt
proper el riu Llobregat i totes les infrastructures viàries importants de la comarca.
Al sud de la Palma de Cervelló, dins el terme municipal de Cervelló, hi ha la carretera nacional
N-340, que enllaça la ciutat de Barcelona amb l’Alt Penedès travessant pel mig de tota la
comarca del Baix Llobregat. Actualment en aquesta carretera s’hi està construint la seva
variant ja que es troba molt saturada de vehicles i es formen nombroses retencions al passar
per dins de nuclis urbans. La construcció d’aquesta variant afecta als límits més orientals del
municipi de la Palma, prop de l’espai de Sant Joan, zona d’especial interès ecològic.
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Des de la carretera N-340, a l’altura de Sant Vicenç dels Horts, es pot accedir al municipi de la
Palma de Cervelló amb la carretera BV-2421, d’uns 10 quilòmetres de llargada, la qual travessa
el poble de costat a costat i porta fins a Corbera de Llobregat, municipi convertit actualment
en ciutat-dormitori de les grans ciutats del voltant. Un cop passa Corbera, es pot accedir a
l’autopista A-7 per la carretera BV-2425, d’uns nou quilòmetres de llargada, que porta fins al
terme de Gelida, al nord-oest de Corbera. des de Barcelona, al poble de Corbera i a les seves
nombroses urbanitzacions, així com per poder arribar a la urbanització Fontpineda, situada al
nord del nucli urbà de la Palma, la qual pertany al municipi de Pallejà. Això ha fet que en
aquesta carretera es formin importants retencions pel pas continuat de vehicles ja que han de
travessar tot el poble de la Palma, i al passar per dins del nucli urbà on hi ha semàfors i passos
per a vianants, la circulació s’alenteix considerablement i fa que hi hagi el perill d’haver-hi més
accidents, ja que la carretera al pas pel poble és força estreta i hi passen tot tipus de vehicles,
com és el cas de camions que transporten productes perillosos. Aquest va ser el cas de
l’accident produï t el present any (25/03/01) per un camió cisterna que portava gas propà, on
en el primer revolt que es troba al entrar al poble va xocar contra una casa amb el conseqüent
perill de produir-se una explosió.
Tot i així, els habitants de Corbera que no vulguin passar pel mig de la Palma i suportar les
seves continuades retencions tenen la possibilitat d’accedir al seu poble des de la carretera
nacional N-II a l’altura de Sant Andreu de la Barca, i agafar un camí que porta fins a Corbera o,
fins i tot, des de Pallejà passant per la urbanització de Fontpineda, ja que amb els pocs
quilòmetres que suposen de més, s'estalviarien les importants retencions del terme de la
Palma. La construcció de la variant de la carretera BV-2421 en el terme de la Palma de Cervelló
seria interessant per tal de millorar la situació actual que pateix el poble, tot i la oposició per
part d’alguns dels seus habitants ja que la nova infraestructura afectarà uns terrenys valuosos
tant pel seu paisatge com per la seva vegetació.

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

4. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ DELS IMPACTES

4.1 Identificació d’impactes

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

4.1.1 Unitat d’obra: Ocupació de terrenys

Impactes:
-

-

Pèrdua de propietat: s’ha mirat de limitar a terrenys forestals.
Canvis d’ús del sòl: el POUM del municipi marca com vol créixer i la nova carretera no
hauria d’afectar a aquesta proposta ja que, a part de no separar les zones
urbanitzables de les urbanes actuals, la proposta de traçat no té enllaços entremitjos
que facin generar expectatives urbanístiques.
Pèrdua d’hàbitats naturals: es limiten molt els de la zona fluvial a costa de fracturar la
zona boscosa, però es preveu un pla de intensa permeabilització de la infraestructura
Efecte barrera: queda reduït per l’esmentada permeabilització de la infraestructura

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).
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-

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’assentarse 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.
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.
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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

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.
En l’alternativa que es proposa, aquest impacte és pràcticament nul, ja que la proposta
compensa força els terrenys de desmunt amb els de terraplè, però sí és cert que es preveu que
el material no utilitzable per a la plataforma serà portat a un abocador controlat.
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
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4.1.6 Unitat d’obra: Obres de fàbrica (passos inferiors i superiors iviaductes)

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 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
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4.1.8 Unitat d’obra: Instal·lacions complementàries

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.
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: no hauria de ser així, ja que no es
preveuen nous enllaços

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
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-

Increment de nivells sonors i de lluminositat
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.
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.
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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 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.
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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.
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
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creació de nous accessos a l’obra mentre no és practicable, pel pes de la pròpia carretera, etc.
No obstant la majoria d’aquestes pèrdues són reversibles amb plans de restauració adequats.
La pèrdua d’estructura de sòl per la ubicació dels parcs de maquinària, casetes d’obra o
d’altres instal·lacions auxiliars de l’obra és minimitzable amb la correcta elecció dels seu
emplaçament i una posterior restauració que permeti l’ús del sòl, tal i com estava abans de
l’inici de la construcció del projecte.
Augment d’erosió i estimació de la pèrdua de sòl dels talussos: La pèrdua de sòls es veu
afavorida per la creació de desmunts i terraplens, que desestabilitzen els vessants i augmenten
el risc d’erosió. El risc d’inestabilitat ve generat per les pèrdues de sòl fruit de l’erosió en el
propi talús, quan aquestes esdevenen altes o molt altes. Una pèrdua continua de sòl
incrementarà el risc d’inestabilitat a mig i a llarg termini.
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
Aquesta pèrdua de la biomassa vegetal es produeix pel desbrossament de la vegetació
realitzada en la zona afectada per les obres. Aquesta eliminació de la coberta vegetal és
parcialment recuperable amb els pertinents plans de restauració de vegetació.
Degradació de les comunitats pròximes: La vegetació propera a la zona de desbrossada pot
veure’s afectada també degut a impactes tan directes com indirectes durant la fase d’execució
i d’explotació de l’obra.
El pas de maquinària, l’eixamplament de camins existents, l’acumulació de terres, la generació
de pols, l’augment d’emissió de contaminants, etc. pot degradar les comunitats de la zona.
El risc puntual d’incendis augmenta especialment en les fase de tala i esbrossada i per
possibles accidents de maquinària.
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
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tracta d’un aspecte que també pot tenir rellevància a petita escala, amb la desaparició de part
de marges de camps de conreu amb vegetació natural o amb murs de pedres, en tots els
traçats que travessen les zones de conreu. L’elevada presència d’aquests elements a la zona
d’estudi fa que no es tracti d’un impacte molt gran a gran escala però si que, a petita escala,
pot afectar a poblacions d’espècies de reduït domini vital, com micromamífers o rèptils.
Destrucció directa d’elements de la fauna:
Un dels impactes que qualsevol infraestructura viària genera sobre la fauna és el de destrucció
directa d’animals, ja sigui per atropellament durant el període d’explotació, com per diversos
motius durant l’execució de les obres. En aquest cas, en tractar-se d’una variant d’una
carretera existent, no es tracta d’un impacte nou. Tanmateix, la major velocitat mitjana de
circulació o la nova situació de la calçada, fa que es pugui pressuposar un increment en la
mortalitat d’animals per atropellament o col·lisió a la calçada.
Increment en les pertorbacions ambientals:
Tot i ser una variant d’una carretera ja existent, el fet de discorre per zones no transitades
actualment fa que l’increment en les pertorbacions que es generen en aquestes noves zones
sigui important. Es tracta dels efectes derivats de la circulació de vehicles per la calçada, com
emissió de llum, de soroll o, senzillament, de presència humana. Aquests aspectes poden ser
importants per a les comunitats animals, sobretot per aquelles que requereixen majors graus
de tranquil·litat ambiental.
Una elevada pressió en aquest sentit, pot suposar canvis en el comportament de les espècies o
desplaçament d’algunes d’elles a zones més tranquil·les.
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 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 La Palma de Cervelló
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. 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 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.
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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 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 novainfraestructura, es
preveu que es crearan nous llocs de treball, per tal de ferfront 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
La Palma de Cervelló. Amb això, es donarà una major accessibilitat i connectivitat
entre elsmunicipis de la comarca.
Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de La Palma de Cervelló. 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
millorarà significativament.

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 deltrànsit.
Expropiació de sòl.

Fase d’explotació:
Disminució de l’activitat econòmica dels botiguers al reduir el trànsit de pas pel centre del
poble.
4.3 Metodologia utilitzada en les matrius

S’ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d’impactes que inclou elsimpactes en la
fase de construcció i en la fase d’explotació. Les matrius són conjuntesa les alternatives per
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afavorir la visualització de les diferències existents. Cada impactes’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 mesurescorrectores.
S’utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto1131/1988, 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 pelsimpactes
negatius.
Efecte mínim: El que es pot demostrar que no és notable.
Efecte notable: Es manifesta com una modificació del medi ambient, dels recursos naturals, o
dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o pugui produir al futur
repercussions apreciables als mateixos.
2. Segons el signe:
Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la
població en general, dins del context d’una anàlisi completa, dels costos i beneficis genèrics i
de les externaliats de l’actuació contemplada.
Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, cultural,
paisagístics, de productivitat ecològica, o en una increment dels perjudicis derivats de la
contaminació, erosió i altres riscos ambientals.
3. Segons la incidència:
Efecte directe: Té una incidència immediata en algun aspecte ambiental.
Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència immediata respecte a la relació
d’un sector ambiental amb un altre.
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.
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
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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.

5 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
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-

-

-

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.

5.2 Soroll i contaminació atmosfèrica

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

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

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

5.3 Alteracions als cursos d’aigua i aqüífers

En les capes freàtiques que hi ha en el subsòl es distingeixen dues zones ben definides:
a/ zona d’aireació: és la capa superior que l’aigua no omple en tots els porus.
b/ zona de saturació: és on està acumulada la major part de l’aigua subterrània.
A causa de la importància i necessitat que es té de l’aigua, és de vital importància el control
dels impactes que es poden originar sobre els aqüífers.
Els efectes que es poden donar sobre els aqüífers són de dos tipus:
a/ quan es talla l’aqüífer perquè hi ha extraccions de terres o excavacions: poden provocar tant
la pèrdua de l’aigua de l’aqüífer com la seva contaminació.
b/ per infiltracions de les capes superiors; es podran donar per variació de la permeabilitat del
terreny sobre els aqüífers provocats tant per l’extracció de materials i disminució del gruix,
com per l’aportació de nous materials (abocadors...) o filtracions de les capes superficials.
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Els efectes produïts també poden ser més o menys importants segons la utilització que es doni
a l’aqüífer en qüestió (aigua potable, aigua per ús industrial...).
Els possibles impactes sobre les aigües subterrànies tant poden donar-se a la fase de
construcció, en diferents moments del cicle constructiu del projecte, així com quan l’obra ja
està en funcionament; per aquest motiu diferenciarem els possibles impactes durant la
construcció i durant l’explotació.
IMPACTES DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
Bàsicament es poden donar dos tipus d’impactes, uns directes i altres indirectes.
a/ directes: ruptura dels aqüífers o modificació dels fluxos subterranis.
1/ ruptura dels aqüífers: normalment es provoquen per excavacions que afecten a les capes
saturades dels aqüífers i per tant solen produir-se en els que es troben a poca fondària.
És més perillós quan es poden afectar els fluxos d’aigües subterrànies que aboquen als
aqüífers, jaque són més superficials i més difícils de localitzar.
2/ per variació de la permeabilitat del terreny: en les excavacions i sobretot en els fonaments
deles estructures i cimentacions posteriors, es poden variar les condicions de permeabilitat del
terreny.Si no es realitzen amb cura poden provocar, per excés de compactació, la variació del
tipus i la porositat de les terres aportades, o per haver augmentat el nivell de terres
(construcció de terraplens o talussos), veritables barreres que al llarg dels anys poden anar
provocant la pèrdua del cabal de l’aqüífer.
També motivat per l’aportació de materials més compactes i menys permeables, així com pel
fet d’augmentar el gruix en aportar més terres per a la construcció de terraplens, es poden
produir veritables barreres impermeables que al llarg del temps provocarien la pèrdua del
cabal de l'aqüífer.
Caldria controlar i estudiar prèviament on es situaran les zones d'abocadors de sobrants de
terres,així com els pàrkings de maquinaria buscant que sigui en terrenys que no puguin
provocar contaminacions de les aigües subterrànies ja sigui per la permeabilitat del terreny o
per la poca fondària dels aqüífers.
b/ indirectes: contaminació de les aigües subterrànies.
Pot originar-se si s’afecta directament l’aqüífer o els fluxos subterranis (contaminació directa),
o bé si es provoca per filtracions de les aigües contaminades a través del terreny (contaminació
indirecta).
La directa es pot donar si afecta a aqüífers de nivell freàtic soms, especialment en obres de
fonamentació d'estructures o en terrenys d'excavacions profundes. Si mai passa que durant
l’excavació s’afecta a un aqüífer, cal actuar-hi ràpidament per evitar que quedi
permanentment obert i es perdi definitivament. Les excavacions fetes en terrenys molt
permeables o prop de la capa freàtica poden provocar augments de la terbolesa de les aigües
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dels aqüífers propers. Cal vigilar en els moviments de terres i obres que es desenvolupin prop
dels rius i rieres.
La contaminació indirecta pot afectar als aqüífers, tant els situats a poca fondària com els més
profunds, si estan ubicats en terrenys porosos. Si el terreny és poc permeable, el risc de
contaminació queda molt minvat. Al mateix temps, si no hi ha aigües superficials
contaminades,
MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ
Controlar les obres de fonamentació i les estructures per tal que no afectin a cap aqüífer ni
provoquin cap efecte pantalla.
Assignar prèviament una ubicació adequada als magatzems de substàncies químiques i plantes
de formigó i asfalt així com el pàrking de maquinària, per evitar possibles filtracions, de
manera que es situïn sobre terrenys poc permeables o en zones on els aqüífers no siguin soms.
Controlar els abocaments de terres i assignar-los un destí concret per evitar variacions en la
permeabilitat del terreny.
Assignar uns llocs concrets a on portar a terme els dipòsits temporals de terres per tal de no
afectar les capes freàtiques. Si es dóna el cas, també caldria vigilar zones amb extraccions de
d'àrids. En aquest cas es considera adient tenir la planta de preparació de formigó i aglomerat
així com el parc de maquinària i zona de treball, acopi de terres, oficines... en zones allunyades
de la riera i per tant no estarà molt a prop de la traça, ja que no hi ha un espai ideal per situarla.
Si es fa necessari la construcció de basses de decantació per recollida de les aigües,
aquesteshauran d'estar convenientment impermeabilitzades amb geotextils o similars per
evitar la contaminació per filtració de les mateixes.
A les zones més conflictives tant per les fonamentacions com pel treballs a desenvolupar
caldrà establir vies de drenatge dels aquífers per controlar a on van les aigües brutes
generades durant el procés de treball i recollir-les en basses de decantació.
DURANT L’EXPLOTACIÓ
Si no hi ha hagut una afectació directa durant la construcció difícilment hi sigui durant
l’explotació.
Quan grans superfícies asfaltades i per tant impermeables, es situen en terrenys porosos,
poden fer perdre nivell i cabal en els aqüífers situats a sota seu, a causa del canvi de
permeabilitat del terreny.
És un aspecte que serà bo de controlar en un futur quan ja la carretera estigui en ple
funcionament i més en una zona tant propera a cursos fluvials.
La utilització d’herbicides, adobs i altres productes químics destinats a l’enjardinament,
tasques de neteja i manteniment de la carretera o de les plantacions laterals, poden provocar
la contaminació de les aigües subterrànies pel lixiviat de matèries actives tòxiques utilitzades i
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afectar els aqüífers, si aquests són molt soms i en terrenys molt porosos. Caldrà portar un
control estricte de quins s'utilitzen,en quines proporcions i en quin moment s'apliquen.

5.4 Afeccions als sòls, l’erosió

Sens dubte, en un projecte de carreteres, un dels factors ambientals amb un nivell d’afectació
més important per part de les diferents causes d’Impacte que pot produir un projecte d‘aquest
tipus, és la vegetació.
Molts dels impactes que tenen lloc sobre la vegetació de l'àrea afectada per la construcció
d'una gran estructura o obra depenen de la cura que tenen les empreses constructores i
també del control que s'estableixi sobre aquestes per part dels responsables corresponents.
Una mateixa carretera pot tenir un impacte més o menys sever en funció de com es portin a
terme les obres, a més, evidentment, de quin sigui el traçat seleccionat..
Diferenciarem 2 tipus d'impactes segons el moment del cicle constructiu que tingui lloc. Tant
poden donar-se en la fase de construcció i disseny com en la fase d'explotació de l'obra.
DURANT EL DISSENY I LA CONSTRUCCIÓ:
a/ efecte de substitució: és el més important i provocat per les obres d’infraestructura i
construcció.
Poden ocasionar:
-

Destrucció total o parcial de determinats hàbitats o ecosistemes.
Alteració i empobriment de zones d'interès notable: zones boscoses, zones d'interès
botànic especial, vegetació de ribera, zones naturals poc alterades...

b/ afectació del terreny i del sòl per moviments o extraccions de terres: ja sigui per la creació
de talussos i terraplens si són d’unes dimensions considerables, com per la mateixa superfície
que ocuparà, pot provocar:
-

-

Pèrdua de la capacitat d'arrelar dels arbres més propers a la zona del moviment de
terres a causa del canvi en la compactació del terreny; això pot comportar el risc de
caigudes d'arbres, ja sigui pel vent fort, les tempestes, les pluges o altres raons.
També els moviments de terres poden provocar el mateix efecte, a més de la pèrdua
de superfície vegetal; cal controlar que no s'afectin zones reservades pel seu interès.

c/ afecció de les àrees per fragmentació d'ambients naturals en parcel· les: en determinats
ambients i hàbitats pot comportar l'empobriment del biòtop en donar lloc a una ruptura no
natural. Aquesta ruptura podria comportar la pèrdua de la qualitat del habitat i la degradació
de les comunitats residuals.
Altres afectacions menors podrien ser la reducció de la capacitat fotosintètica de les plantes
properes per la deposició de pols produï da pels moviments de terres.
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Però també cal contemplar, en determinats projectes i en àrees concretes, un impacte positiu
derivat del reforç dels ecosistemes i la formació de noves agrupacions vegetals com a
conseqüència dels treballs d’hidrosembra i revegetació.
No sols poden ser notables les afeccions sobre àrees boscoses concretes, sinó que també es
poden donar sobre elements aï llats (arbres centenaris, monumentals, espècies rares, arbres
situats en llocs concrets...)
Les accions de risc que tindran lloc durant aquesta fase serien:
-

Desbrossada i tala d’arbres i arbustos tant per la zona a ocupar per la pròpia traça,
com en les zones d’instal·lacions, plantes auxiliars, abocadors, zones de préstec...
L’afectació de la vegetació de ribera situada en les proximitats del cursos fluvials, per
la construcció de la carretera, de les estructures i obres de drenatge...
Alteració de grans superfícies de sòl que afectin el recobriment herbaci i produeixin
una major exposició als processos erosius.
Obertura no controlada d’accessos i circulació indiscriminada de vehicles.

MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
-

-

-

Ubicar adequadament lluny de les zones més sensibles o zones arborades els pàrkings
de vehicles i maquinària pesant, parc de treball, zones d’abocadors temporals de
terres ...durant tot el temps que duri l'obra per no afectar les comunitats vegetals.
Delimitar d'una manera clara i duradora els límits d'ocupació de la traça per no donar
lloc a una ocupació exagerada, ni a un desbordament excessiu del terreny.
Limitar el trànsit de vehicles, maquinària... a una sèrie de camins i vies concretes,
prèviament establertes, per afectar el mínim possible la resta de l'entorn i de manera
molt especial tot el paratge de la riera.
Prohibir la circulació de tot tipus de vehicles camps a través o per camins diferents als
marcats durant la fase de construcció.

Caldrà portar a terme un control de totes aquelles activitats que poden afectar a la qualitat de
la capa edàfica ja sigui per pèrdua de qualitat, compactació, contaminació directa o indirecta,
el que implica una bona gestió de :
-

zones de préstec i abocadors
parc de maquinària i instal·lacions auxiliars
plantes auxiliars
accessos, senyalització i balissament

La pol·lució motivada pel pas constant de vehicles i maquinària en terrenys no asfaltats pot
provocar gran quantitat de pols que es dipositaria sobre la vegetació propera i afectaria la seva
vida normal en quedar tapats part dels estomes, dificultant l'intercanvi d’oxigen de les fulles
amb l'atmosfera.
Un cop quedi enllestit el nou traçat i ampliació de la carretera, procurar la perfecta reposició
dels indrets afectats amb dipòsits, abocadors, accessos i altres parts auxiliars de l'obra, per
procurar la ràpida regeneració de les espècies vegetals que hi havia.
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Demanar a les empreses constructores les màximes precaucions en les obres projectades,
especialment en les zones a on el medi natural sigui més sensible
Cal destacar que hi podria haver-hi un impacte positiu si es rehabiliten adequadament
determinades àrees que s’hauran utilitzat com abocadors temporals de sobrants de terres,
portant a terme un enjardinament o reforestació ben estudiada.
També en els nous talussos, tant en terraplens com en desmunts que ho permetin, es crearan
nous hàbitats que seran repoblats, sempre que sigui possible amb espècies autòctones pròpies
de la zona.
Igualment es podran enjardinar i repoblar les illetes, rotondes, zones mortes i altres espais
tancats entre les diferents vies aparegudes per la construcció de la carretera.
MESURES DURANT L'EXPLOTACIÓ
-

-

-

-

Controlar que els moviments de terres que s'hagin fet durant la fase de construcció no
sofreixin una erosió amb pèrdua considerable de la capa vegetal per manca
d’estabilitat.
En els trams reforestats es controlarà el desenvolupament dels arbres, arbusts i
vegetació que creixi evitant que pugui resultar perjudicial per a la seguretat dels
conductors.
Aplicar les mesures preventives dictades durant la fase de construcció, si mai cal portar
a terme noves excavacions pel manteniment, ampliació o modificació del traçat.
Utilitzar els herbicides autoritzats i en les quantitats establertes per la normativa
vigent, pel manteniment i conservació de les zones ajardinades.
Caldrà portar a terme un seguiment estricte del manteniment de les reforestacions i
revegetacions portades a terme per tal de facilitar la seva viabilitat i el seu
desenvolupament futur tal i com s’especificarà posteriorment en l’apartat de mesures
correctores.
Tenir permanentment cura de les zones ajardinades per mitjà de recs, repoblacions,
adobs, herbicides... , i evitar la seva degradació i pèrdua de qualitat.
Totes les mesures dictades, tant en la fase de construcció com en la d'explotació, han
de facilitar la disminució dels impactes sobre les àrees afectades per la nova carretera.
Però la seva eficàcia real dependrà de la tasca que hagin de portar a terme els
organismes encarregats de la rehabilitació i gestió de l’espai en qüestió.

5.6 Fauna

Els animals no poden viure per sí mateixos i menys encara aïllats: depenen de les comunitats
vegetals, d’altres grups d’animals, del seu entorn, de factors ambientals i també de l’home.
Qualsevol canvi en algun d’aquests elements influeix directament sobre la vida animal. En
aquest cas de La Palma es combinen dos factors contraposats, per una part la gran pressió
antròpica de tota zona baixa del Llobregat, per contra tenim l'anomenada anella Verda a
l'entorn de Barcelona on encara es conserven zones amb una bona qualitat faunística, tot i que
amb poblacions molt minvades; l'entorn de la Palma és un cas concret.
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A diferència de la vegetació i del paisatge, a la fauna, els canvis en el medi tot sovint no tenen
un efecte directe, sinó més aviat indirecte i acumulatiu. La pèrdua o degradació de la població
animal, d’una o determinades espècies concretes, no es dóna d’immediat, sinó que cal
estudiar-la al llarg del temps i això implica una dificultat més gran en preveure-la. Per tant la
construcció d'una nova obra d'infrastructura no provocarà un impacte immediat sinó que
caldrà veure-ho en un futur, el que difícil la seva avaluació.
Si l’acció de l’home sobre la vegetació és important, sobre la fauna n’ha de ser encara més.
Com a mínim en espectacularitat i més si es tracta d’indrets que conserven un important valor
faunístic. Cada retrocés de la vegetació per pèrdua de massa forestal i més encara amb
trencament de la continuï tat de la mateixa, implica una afectació directa sobre la fauna ja que
tant sofreixen els impactes que els impliquen de manera directa com els que els afecten de
retruc en ésser malmesos llurs hàbitats.
En general, l’increment de la pressió antròpica també implica una regressió important de la
qualitat, varietat i quantitat de les poblacions animals.
Els possibles impactes sobre la fauna i el medi natural poden tenir lloc en diferents moments
del cicle constructiu del projecte; tant poden donar-se en la fase de construcció o quan l’obra
ja estigui en funcionament (fase d’explotació). Per això les analitzarem separadament.
La zona que ens ocupa, on es vol portar a terme la construcció de la futura variant de la Palma
de Cervelló, dins la comarca del Baix Llobregat, queda exclosa de les àrees esmentades en El
Pla de Protecció i Recuperació del trencalós, segons el Decret 282/1994, de 29 setembre del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya i també de les
zones d’especial protecció d’aus (ZEPAS).
DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
Distingirem segons calgui considerar els impactes com de:
a/ caràcter permanent:
1/ l’efecte tall o de partició del terreny implica a tots els animals terrestresque poden veure
limitada la seva capacitat de desplaçament al trobar-se una nova barrera difícilment superable.
Pot comportar diferents afeccions:
-

-

Interrupció dels desplaçaments habituals, que sovint són molt estereotipats,
especialment en èpoques de zel i de reproducció.
Augment dels lligams consanguinis en concentrar animals a un o altre costat de
l’estructura, reduint les possibilitats de barreges pels aparellaments i això pot implicar
una pèrdua de qualitat de la població.
Els aïllaments d’espècies a hàbitats restringits poden provocar problemes de
sobrepoblació, així com de vulnerabilitat dels individus en les temporades de cacera.
En amfibis, que són molt rígids i fixes en les seves àrees de còpula i de desovació, la
construcció d’una estructura viària al mig de les seves rutes pot impossibilitar la
reproducció dels animals en no poder anar al seu lloc habitual de trobada i
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d’aparellament, així com una pèrdua gran d’individus per atropellament en el pas de
maquinària i vehicles de l’obra.
2/ efecte de la destrucció i substitució d’hàbitats: pot conduir a diferents tipus de problemes,
com serien:
-

Pèrdua de les àrees de reproducció i nidificació
Pèrdua de les zones d’alimentació
Pèrdua de les àrees de repòs.

b/ caràcter temporal:
-

-

-

-

Les zones de pàrquing de maquinària, les plantes de formigó, els moviments de terres,
tant si són préstecs com abocaments, o la formació de dipòsits temporals... , poden fer
desaparèixer temporalment o indefinidament diferents hàbitats.
El trànsit continuat de vehicles i maquinària pesant durant tota la fase de construcció,
les vibracions que provoquen en el terra i el soroll que fan, pot obligar a diferents
espècies a allunyar-se de la zona afectada de manera irreversible.
La construcció de talussos excessivament alts en determinats punts de l’obra pot
provocar problemes i crear barreres en el desplaçament dels animals.
Els desbrossats i tales excessives d’arbres també poden provocar la desaparició
temporal o irreversible d’algunes espècies de la zona per pèrdua de les àrees de
nidificació o dels seus amagatalls.
Els llocs de reproducció de determinades espècies, especialment ocells i més
concretament rapinyaires, poden ser abandonats durant aquesta fase motivat per les
voladures, moviments de terres, pas de maquinària pesant...

MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
-

-

-

-

-

Caldrà planificar l’execució de l’obra d’acord amb els cicles naturals de les espècies
presents,especialment les activitats de major risc com les voladures, moviments de
terres, desbrossades... Es buscarà portar-les a terme en períodes de baixa sensibilitat,
no coincidint amb èpoques d’aparellament, reproducció, nidificació...
Caldrà buscar mesures per adequar el pla d'obra de manera que no coincideixi,
especialment l'inici de les obres, amb els treballs de tallada d'arbres, desbrossada,
moviments de terres... amb el període reproductor de la fauna dels voltants.
Ubicar adequadament, lluny de les zones sensibles, els pàrkings de maquinària i
vehicles pesants, així com les àrees de treball i magatzems.
Mantenir els nivells d’humitat i aigua en les rieres, canals i recs..., no tallant ni limitant
el pas d’aquestes vies fluvials per tal de no afectar tota la fauna aquàtica o d’altres
animals lligats a aquest medi.
Deixar sempre passos concrets pel trànsit dels animals, inclosos els grans mamífers,
perquè puguin anar d’un costat a l’altre de l’estructura. Els animals acostumen a
aprofitar les canalitzacions de rius,ponts i determinats camins o passos, tant inferiors
com superiors, sobre l’estructura viària.
Per tal de corregir l'efecte barrera que suposen per a la fauna les infraestructures
lineals, cal condicionar les obres de drenatge com a pas de fauna. Les mesures per
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-

-

-

-

emprendre estan en funció dels grups faunísitics que les han d'utilitzar, però
bàsicament consisteixen en dimensionar els tubs augmentant la secció en funció de la
longitud del drenatge.
Si el pas es fa amb tubs corrugats, estendre una capa de terra o formigó a l'interior del
drenatge per tal d'uniformar la superfície de pas.
Els passos inferiors que es construeixen per restituir camins poden ésser utilitzats per
la fauna com a indrets de pas i si es fa necessari caldrà condicionar-los perquè actuï n
com a tal assegurant el drenatge de les aigües, deixar vorals amb substrat natural,
sense pavimentar, si el camí és asfaltat...
Si la nova infraestructura actua com a barrera física pels desplaçaments d'animals o
tanca algun corredor biològic, es poden preveure passos específics pel pas de fauna en
els indrets més sensibles.
Limitar el trànsit de vehicles durant la construcció a una sèrie de camins i vies
concretes prèviament establertes, per tal de molestar el mínim possible i deixar racons
tranquils pels animals.
Demanar a les empreses constructores les màximes precaucions en les obres
projectades i especialment en les zones més sensibles.

DURANT L’EXPLOTACIÓ:
-

-

-

-

-

Quan entri en funcionament la nova carretera hi haurà a l’entorn de la via tota una
sèrie de situacions noves, la qual cosa implicarà canvis i alteracions a la fauna. Caldria
destacar:
La pertorbació d'hàbitats: es pot considerar que a uns 30 m. a banda i banda de la
carretera quedarien molt degradats ecològicament, malgrat la revegetació dels
marges, ja que la població estaria sotmesa a constants alteracions derivades del trànsit
(soroll, gasos, llums...)
El soroll provocat pel pas constant de vehicles a una zona on abans hi havia molta
calma, com és el cas del tram inicial i central, pot comportar situacions estressants als
animals més sensibles i que els obligarà a buscar noves zones per establir-se.
Les llums i fars dels vehicles en circular de nit poden provocar problemes en aus,
rèptils, amfibis, mamífers nocturns... que de ben segur un determinat percentatge
moriran atropellats, i més en una zona forestal o el pas de vehicles actualment és poc
freqüent i especialment en el tram final. així com amfibis (gripaus, salamandres...), o
rèptils (ofidis), especialment quan no hi ha estructures tancades i que no impedeixin el
pas dels animals per la carretera a les proximitats d'àrees agrícoles o forestals
Les reforestacions dels marges i àrees properes a la nova carretera han d’estar
pensades de manera que representin un bon lloc per a la nidificació o zones
d'alimentació per les aus petites i altres grups zoològics tot i que pot comportar un
perill d’atropellament important pel pas de vehicles.

MESURES DURANT L’EXPLOTACIÓ:
-

Mantenir les mesures preventives dictades durant la fase de construcció quan calgui
portar a terme noves excavacions o modificacions pel manteniment, canvis o millores
de la carretera.
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-

-

-

-

-

Mantenir nets de brutícia i runes els passos específics pels animals a un costat i l’altre
de la carretera.
Per tal de no provocar problemes d’enverinament, tant en insectes com en altres
espècies herbívores, utilitzar els herbicides autoritzats i en les quantitats establertes
per la normativa vigent.
Totes les mesures dictades, tant en la fase de construcció com en la d’explotació, han
d’anar
encaminades a facilitar la disminució dels impactes sobre l’àrea afectada pel nou
traçat de la carretera. Però la seva eficàcia real dependrà de la tasca que hagin de
portar a terme els organismes encarregats de la rehabilitació i gestió de l’espai en
qüestió.
Caldrà portar a terme un control periòdic i de seguiment dels costums i desplaçaments
dels grups animals a l’entorn de la nova estructura així com el desenvolupament de les
espècies faunístiques que s’han pogut veure afectades.
També caldria controlar l’eficiència dels nous passos de fauna creats amb la
construcció de la nova estructura així com controlar el nombre i el tipus d’animals
morts per atropellament a la carretera.
Una vegada acabada l’obra, la creació de nous hàbitats a les zones ajardinades i
repoblades, així com els talussos de nova aparició, serà un impacte positiu que podrà
permetre la seva colonització per a noves espècies animals o d’altres que van quedar
desplaçades amb la construcció de la carretera.

5.7 Agricultura

En general, els tipus d’impactes que la modificació d’un traçat viari poden ocasionar es podrien
resumir en quatre de diferents:
-

Impacte sobre les explotacions quant a la seva subdivisió i fragmentació.
Impacte sobre els camins d’accés a les explotacions i de les seves intercomunicacions.
Impacte per la pèrdua de terres situades a les proximitats del traçat i que podrien
perdre el seu caràcter de conreades.
Impacte sobre el medi físic per pèrdua de qualitat del sòl

1/El problema de la partició o divisió de les parcel·les en una mateixa explotació pel pas d’una
nova carretera pot afectar directament en el tipus de treball i en la dificultat de mecanització.
La partició de les finques dificulta els treballs de camp, especialment si cal fer servir
maquinària. Això augmenta els costos d’explotació essent menys rentables.
Amb l’ampliació d’una carretera o canvi de traçat poden quedar parcel·les de dimensions
reduïdes que no podran tenir la mateixa utilitat que abans i a vegades ni tan sols ésser
cultivades, disminuint la seva rendibilitat com a terreny de cultiu.
2/La destrucció de les vies de comunicació i accés pròpies de les diferents unitats o parcel·les
d’una mateixa explotació pot provocar problemes als propietaris per treballar-les i dificultar la
seva explotació. Pot afectar tant a les comunicacions entre les diferents parcel·les o entre les
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parcel·les i les zones habitades, perjudicant tant el moviment de la maquinària necessària pel
treball, com el transport dels productes agrícoles i forestals que el productor necessita.
La fragmentació total o parcial d’una explotació pot comportar una pèrdua notable en el seu
valor econòmic per futures transaccions de compra o venda que pugui tenir la finca.
3/La pèrdua d’espais agrícoles i la disminució de les superfícies a explotar, que tot i ésser
compensades econòmicament, moltes vegades no equilibren la pèrdua del terreny, sobretot si
són cultius molt productius o específics d’ una activitat.
4/Les possibles modificacions del medi físic pel moviment de les terres, ja sigui per remoureles o també, si cal, per treure’n part del material per la construcció de la via; o bé el cas
contrari, és a dir, aportar-hi més material quan hi ha un dèficit de terres, poden comportar
diferents tipus de problemes sobre les explotacions agrícoles o forestals:
Problemes en la circulació de l’aigua d’escorrentia a causa dels assentaments de les noves
terres i variació dels pendents.
Modificacions microclimàtiques pels canvis de l’entorn en desaparèixer la vegetació típica i
convertir-se en zones més àrides.
Pol·lucions en el medi físic provocades durant els treballs de construcció i que poden afectar
als cultius.
MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
Cal diferenciar entre les mesures destinades a reduir l'impacte que siguin de caràcter general
per tot el traçat i les de caràcter localitzat quan afectin només a àrees molt concretes.
Farem dues subdivisions per analitzar els tipus de mesures a prendre:
a/ per moviments terres, afecció de la capa edàfica o partició de finques o parcel·les
b/ sobre xarxes de regadiu i desaigües.
En aquest cas hi haurà uns impactes molt petits sobre les explotacions forestals, ja que la zona
per on es projecte que passi la nova carretera és una zona imminentment agrícola i la qualitat
dels boscos és baixa i pràcticament no hi ha explotació forestal.
a/ per moviments terres, afecció de la capa edàfica o partició de finques o parcel· les
Buscar l'emplaçament que provoqui l'impacte mínim sobre la agricultura i que no puguin
perjudicar econòmicament als propietaris del terreny ni de les parcel·les veïnes, en les zones
destinades a préstecs o dipòsits de terres, les zones de pàrking de maquinària o àrees de
treball per la construcció, tant si són només pel temps que duri la construcció, com si són
definitius. Seria convenient aprofitar les zones més properes a la traça com podria ser l’àrea
prop de Can Oller i a sota de la gasolinera on està previst convertir-la en una zona urbana.
A l’acabament de l'obra, recuperar i restituir totes les terres que hagin estat remogudes i
restaurar la capa edàfica a les zones agrícoles.
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Recuperar la capa de terra vegetal (sòl edàfic) que durant la construcció s'hagi vist afectada
per l'obra. Quan se sap que una zona concreta queda afectada és preferible retirar prèviament
la terra superficial, apilonar-la i tractar-la perquè conservi les seves propietats mentre duri
l'obra. Al final de la feina caldrà reposar-la de nou.
Controlar que els moviments i desplaçaments de la maquinària es porti a terme sempre per
camins o àrees concretes però procurant evitar el pas sobre zones agrícoles i camps de conreu.
En acabar l'obra caldrà deixar-los en perfectes condicions. Els camins seleccionats s’intentarà
que estiguin situats el més a prop possible de la carretera.
Evitar d'ocupar espai agrícola innecessari pel moviment de vehicles i maquinària així com a
pàrquing dels vehicles. Si cal obrir noves vies, vigilar que siguin sempre tan a prop com fora
possible del traçat.
b/ Xarxes de regadiu i desaigües:
Respectar els actuals sistemes de regadiu dels conreus, tant pel que fa referència als pous com
a les canonades, les basses de rec o els propis tubs de regar.
Si hi ha alguna part afectada, abans d’actuar-hi cal donar-hi una solució, ja sigui reposar la
instal·lació actual, modificar el seu emplaçament i si no hi ha més alternativa, compensar
econòmicament a la part afectada.
Si trobem camps que es vegin afectats pels moviments de terres o extraccions o variacions de
pendents del terreny, caldrà, en acabar l’obra, refer els marges per desaigües i tornar a donar
els pendents adequats per intentar mantenir les pendents i distribució de les aigües
d’escorrentia.
Conduir els drenatges afectats paral·lelament a la via fins anar a parar a una travessia
hidràulica i evitar que circulin lliurament per camps, prats i zones agrícoles.
Fer un estudi de les àrees afectades pels moviments de terres marcant els punts nous de
desguàs i estudiar el seu futur cabal i fondària. Caldria tenir present les noves aportacions
d'aigües dels nous terraplens que hi haurà i la seva implicació sobre els terrenys de cultiu.
Respectar durant la construcció tots els recs i desguassos actuals i estudiar com reposar totes
les travessies de desguassos afectades una vegada s’hagi construï t la variant i donar-hi una
sortida alternativa.
Durant la fase de construcció hi haurà una afecció sobre la productivitat de les explotacions
agràries, tan quantitativa com qualitativament motivat per l’efecte contaminació de l’aire al
generar-se molta pols pel pas de vehicles pesats pels camps de conreu propers al traçat.
IMPACTES DEL PROJECTE
a/ Partició de finques agrícoles:
La partició de parcel·les fa que les tasques del camp i del treball de maquinària siguin menys
rendibles i per tant incrementin les despeses de producció. En aquest cas concret no es passa
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per grans extensions agrícoles, excepte can Mascaró, que es té cura de respectar el màxim que
es pot.

5.8 Estudi paisatgístic

Cal saber diferenciar dos grans aspectes en tot estudi del paisatge: el que podríem anomenar
paisatge total (serviria per identificar-lo amb el seu entorn), i el paisatge visual (correspon més
a un enfocament estètic o de percepció). El primer fa referència a les característiques dels
components del territori i a la seva distribució espacial, i abraçaria tot el conjunt del territori
vist des de dalt i des de fora. El paisatge visual marca el territori que l’envolta i és apreciable
per l’observador quan se situa o es mou per ell.
Quan calgui fer l’estudi d’un impacte sobre el paisatge caldrà fer-lo tenint present els dos
punts de vista.
Un altre factor important a analitzar referent al paisatge és la fragilitat, que és la seva
capacitat per absorbir els canvis que en ell es produeixin.
En tot estudi d’impacte sobre el paisatge tampoc no es pot oblidar la freqüentació de l’home
en aquest entorn, ja que no és el mateix un paisatge pràcticament sense observadors que no
un altre molt freqüentat, per proximitat a nuclis urbans, vies de comunicació, zones
d’esbarjo...
Si inseríem una nova estructura en una zona nova, com és el cas d’aquesta variant, dins un
entorn natural concret i estable es provoquen canvis més o menys notables en un paisatge que
caldrà analitzar en detall.
Habitualment, la construcció d’una nova via de comunicació important o la modificació d’un
traçat pot suposar un impacte paisatgístic gran, ja que s’introdueixen en el medi línies rectes
que solen ser discordants amb les formes ondulades pròpies del terreny.
També provoquen un impacte cromàtic notable la construcció d’una nova carretera o
modificació de l’existent, per l’aparició de terrenys sense vegetació, pel propi color de la
carretera o per la utilització de materials propis de la infrastructura (asfalts, formigons,
tanques...) , dins un entorn agrícola o periurbà com és el cas que ens afecta.
L’efecte tall que provoca una nova obra sobre un paisatge concret, com pot ser una carretera,
dependrà de les característiques físiques de l’entorn i cada projecte serà un cas diferent que
caldrà estudiar individualment.
- Tipus d'impacte:
Diferenciarem 4 tipus d’impacte sobre el paisatge:
-

Impacte sobre la morfologia del terreny (relleu, hidrografia...)
Impacte sobre l’harmonia paisatgística
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-

Impacte sobre el medi natural (vegetació, boscos, ecosistemes...)
Impactes obligats per la pròpia obra.

a/ Impacte sobre la morfologia:
Es dóna quan la zona on s’ha previst la construcció de l’obra, presenta una morfologia que
obliga a grans moviments de terres, construint terraplens o plataformes elevades, ponts... la
qual cosa farà variar notablement el relleu i per tant l’aspecte que inicialment tenia el terreny.
L’eliminació d’una part d’un terreny per insertar-hi la carretera és un clar exemple.
Sempre provocarà un efecte visual molt més lleu una carretera totalment adaptada a
l’orografia del terreny, amb pocs terraplens i desmunts, que no una altra, totalment enlairada
en terraplens o enclotada dins una muntanya..
b/ Impacte sobre l’harmonia paisatgística:
Passa sempre que un element estrany, com pot ser una carretera, s’incorpora en el medi i no
s’hi integra sinó que provoca un trencament visual, perquè l’obra està en contradicció amb el
paisatge.
Aquest tipus d’impacte pot ser puntual si es provoca sobre zones concretes de gran interès
(petites unitats paisatgístiques), provocant el que s’anomena incoherències d’escala, és a dir,
una gran obra sobre un indret petit.
c/ Impacte sobre el medi ambient:
Es dóna quan es provoca un canvi notable en el tipus de vegetació, quan la via passa pel mig
d’un bosc o d’un terreny amb una vegetació interessant o notable i el fragmenta en unitats
més petites, quan la uniformitat de la vegetació ve alterada pel pas d’una gran construcció que
tot i intentar integrar-la-hi, mai no serà el mateix.
d/ Impactes obligats per la pròpia obra:
Es dona quan es produeixen fragmentacions de finques o conreus i la gran obra actua com a
barrera física entre les dues parts. A la llarga la uniformitat visual que tenien les dues parts
podria desaparèixer i cada una d’elles destinar-se a plantacions, conreus o activitats diferents,
la qual cosa també provocarà variacions en el paisatge.
Les pèrdues de terrenys agrícoles en haver-se destinat a dipòsits de material o abocadors de
terres sobrants farà canviar la fisonomia de la zona. Si durant l’obra hi ha hagut sobre uns
terrenys concrets molts moviments de vehicles, també es veurà afectada la vegetació que
tenia, variarà el paisatge i és possible que no es puguin recuperar.

IMPACTES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓ:
Hi ha tot una sèrie d’impactes que són comuns a les dues alternatives com serien:
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-

-

-

Barrera per la vegetació: les obres constitueixen una discontinuï tat en els punts en
què hi ha una vegetació més o menys important i consolidada. En aquest projecte
només es dóna en el tram inicial en els camps de conreu.
Els treballs de desmunt i terraplè aixecant el mantell edàfic, i eliminant la capa vegetal
existent, comporten una important variació de les tonalitats, coloracions i textures de
la zona afectada.
Els acopis i préstec varien la morfologia del paisatge donant una configuració diferent
al mateix, tot i que moltes vegades de forma temporal i efímera.
El conjunt d’obres i instal·lacions provoquen un impacte visual important mentre
duren totes les obres.
La pròpia morfologia de la traça i les seves característiques geomètriques suposen una
important intrusió en el paisatge, que al final de l’obra i durant la fase d’explotació es
podran reduir amb les reforestacions i revegetacions que es portaran a terme per
recuperar-los.

La majoria d’aquests impactes, sobre tot, els més importants, tenen un caràcter temporal i en
gran part desapareixen o quedaran molt reduï ts a la finalització de les obres i amb l’execució
de les mesures correctores. Cal remarcar que el paisatge com que ha d’anar molt lligat a la
flora, fauna i geologia i hidrologia, moltes de les mesures correctores d’aquests factors
ambientals corregiran part dels impactes sobre el paisatge.
Les instal·lacions auxiliars de l’obra durant la fase de construcció (plantes, parc de
maquinària,acopis temporals de terres...) poden provocar un impacte visual notori si no se
situen en llocs molt específic s i de poc valor paisatgístic.
IMPACTES EN LA FASE D’EXPLOTACIÓ:
A l’etapa d’explotació els impactes que es podran donar són:
Continuació de l’efecte tall de les comunitats vegetals (no recuperable).
L’efecte visual degut als talls sobre l’entorn que es provocaran (millorable amb les mesures
correctores corresponents).
La intrusió visual de la traça en un àmbit que no hi era (no recuperable).
Impactes sobre el mateix entorn per l’afectació o desaparició de paratges interessants o d’un
valor paisatgístic notable.
MESURES PER REDUIR L’IMPACTE
-

Limitar al màxim la superfície ocupada durant la construcció per afectar el mínim de
terreny possible.
Intentar ajustar el màxim possible el traçat de la carretera a l’orografia del terreny per
on ha de passar, limitant la presència de terraplens, talussos
Aprofitar vies i camins ja existents per fer-hi passar la nova carretera en tots els trams
possibles i així s’afectarà menor superfície de terreny i per tant variarà menys el
paisatge.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Limitar al màxim els accessos col· laterals a la traça durant la construcció, per evitar
que gran quantitat de terreny sigui trepitjat i afectat pel pas de vehicles i maquinària
destinats a la construcció de la carretera.
Dissenyar uns accessos i camins adequats pel moviment de vehicles durant el temps
de construcció del traçat; cal buscar que estiguin integrats en l’espai o aprofitar camins
d’accés ja existents sense fer-ne de nous.
Dissenyar els terraplens que tinguin els pendents més suaus, a ser possible tipus
3H:2V, per disminuir l’efecte barrera i l’impacte visual, així com facilitar la reforestació
per la seva posterior integració progressiva a l’entorn futur.
Aconseguir un resultat final que minimitzi el problema d’inestabilitat del terreny i
fragilitat paisatgística, pensant que la restauració posterior del paisatge sigui
econòmicament viable.És de vital importància la integració del nou traçat en l’ambient
de la zona per la recuperació de la vegetació que hi havia abans de la construcció. Això
es portarà a terme sota els conceptes següents:
No deixar marges, terraplens, desmunts,... desprotegits i nets de vegetació ja que
l’erosió i la pèrdua de terres podria ser molt gran. Caldrà fer hidrosembres i
reforestacions tan aviat com sigui possible i sempre que la climatologia ho permeti,
per recuperar part de la vegetació i ajudar a fixar les terres evitant pèrdues per erosió.
Aportar terres vegetals ben tractades sobre els marges i terraplens per ajudar a la
implantació de les hidrosembres i amb una espessor mínima de 30 cm. Seria bo
aprofitar la capa de terra vegetal procedent del decapatge dels camps de cultiu i
conservar-la adequadament fins el moment de col· locar-la de nou. D’aquesta manera
s’aprofitaran part de les llavors que ja té la pròpia terravegetal i les plantes que neixin
seran d’una vegetació específica de la zona.
Estudiar la repoblació selectiva d’arbres i arbusts en les àrees, terraplens i marges on
sigui possible, - a les zones de parets més verticals actualment i que caldria modificar,
si no fora possible laimplantació de talussos 3H:2V es buscarà el talús que provoqui la
menor ocupació del terreny sempre que es tingui present la seva estabilitat. Pels
talussos s’adoptaran, en el seu extrem, formes arrodonides que s’amollaran
gradualment a les formes naturals del terreny i evitar un canvi excessiu entre els
talussos i les seves parts superiors.
En els terraplens alts es procedirà a un refilat horitzontal per millorar la fixació de la
terra vegetal ireduir el risc d’erosió.
S’eliminaran tots els abocadors incontrolats que hi ha actualment per on ha de passar
el traçat, i al final de l’obra no es deixarà cap deixalla ni resta de construcció.
per tal de fixar millor les terres aportades i integrar-ho més a l’entorn.
Intentar que la repoblació es faci amb arbres i arbusts autòctons perquè sigui semblant
al seu entorn i més ben adaptats al clima i als terrenys de la zona.
Enjardinar les noves illetes creades en les zones d’enllaços amb altres vies, rotondes o
zones mortes.

5.9.Risc d’Incendi Forestal

Tota nova via o carretera de nova construcció, canvi de traçat o remodelació, ha de presentar
tota una sèrie de particularitats i de mesures preventives d’acord amb la nova normativa
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publicada segons el Decret 130/1998 de 12 de maig del Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca de la Generalitat de Catalunya, on s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis
forestals en les àrees d’influència de carreteres.
S’ha comprovat en les investigacions portades a terme que, un nombre molt elevat d’incendis
forestals esdevinguts en els darrers anys i molt especialment en el nostre país, s’han iniciat en
indrets i zones forestals o muntanyoses sovint freqüentats per l’home i en general en zones de
fàcil accés.
Les vies de comunicació, tant camins rurals com carreteres més o menys transitades, han
esdevingut un dels punts habituals d’inici dels incendis, tant si han estat totalment espontanis
(llançament d’una cigarreta…) com si han estat provocats.
El bosc i sotabosc mediterrani és, en general, bastant dens, el que facilita una ràpida expansió
del foc en cas d’incendi. Per altra banda, la dificultat en apagar-lo, independentment de les
condicions meteorològiques, resulta ser alta degut a la dificultat que representa moure’s entre
una vegetació arbustiva densa, de manera que qualsevol foc que es pugui produir passaria
ràpidament a la copa dels arbres donada la continuï tat que hi ha entre el substrat arbustiu i
l’arbori. Això ha comportat que calgui dur a terme tota una sèrie de mesures preventives i
també desenvolupar una normativa específica referent a les vies de comunicació i en especial
la vegetació de les àrees properes, per tal d’intentar rebaixar la possibilitat d’iniciar un foc i
dificultar-ne la seva propagació. Aquestes mesures preventives caldrà tenir-les en compte tant
en la fase de construcció com en la fase d’explotació i molt especialment en aquest segons cas.

DURANT LA CONSTRUCCIÓ
Les activitats pròpies de les persones que treballen dins l’obra poden ser focus propagadors
involuntaris de possibles incendis forestals (les cigarretes, els focs mal apagats, les soldadures
…) icaldrà controlar-les.
Les desforestacions que caldrà practicar quant a l’eliminació de vegetació i arbres s’hauran de
fer ambcura i amb la previsió sempre d’eliminar i retirar els residus vegetals obtinguts per tal
de no augmentar la càrrega de combustible.
Les voladures controlades i la utilització d’explosius també poden arribar a ser focus
generadors d’incendis, però creiem que la poca excavació sobre roca que caldrà portar a terme
es farà sense necessitats d’explosius.
MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ
-

-

Evitar encendre focs sense cap motiu en les àrees on hi hagi vegetació piròfila o en les
seves proximitats. Igualment, i d’acord amb la normativa de prevenció d’incendis
forestals no es podrà fer cap mena de foc en cap indret no autoritzat durant el període
comprès entre el 15 de març i el 15d’octubre.
Eliminar tots els materials resultants de les desforestacions obligades per la
construcció de la carretera el més aviat possible.
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-

-

-

Ubicar a les zones més netes de vegetació i amb menys risc d’incendi els pàrkings de
maquinària i plantes de formigó o asfaltat, allunyant-los de les zones potencialment
més perilloses pel tipus de vegetació o càrrega de combustible.
Controlar i limitar les explosions i voladures de forma que s’utilitzin el mínim possible i
en les zones on hi hagi més perill de propagació d’incendis.
Escollir espècies vegetals de mínim grau d’inflamabilitat per a la reforestació de
marges i zones properes a la carretera. S’ha de procurar establir vies d’accés ràpid per
facilitar l’arribada dels efectius d’extinció d’incendis en les zones més conflictives.
En les zones d’alt risc d’incendis caldria pensar en la possibilitat de construir uns
dipòsits al costat dels punts d’accés a la nova via i amb un volum que permetés
carregar diverses vegades els camions autobombes. És millor que aquests dipòsits
estiguin tancats i enterrats per evitar l’evaporació i l’impacte paisatgístic. En el cas de
la futura variant de la Palma de Cervelló no ho creiem necessari degut a la poca
longitud del traçat i que no passa per una zona forestal excessivament problemàtica.

DURANT L’EXPLOTACIÓ
En aquesta fase la carretera passa a ser un focus potencial molt important quant a la
propagació d’incendis forestals degut a la presència de l’home i al pas constant de vehicles a
motor.
El tipus de vegetació i espècies vegetals utilitzades per la reforestació i ajardinaments, així com
la seva distribució, també ajudaran a reduir el risc d’incendis.
La conservació dels vorals, marges i zones ajardinades ajudarà a reduir el risc de propagació
dels incendis.
MESURES DURANT L’EXPLOTACIÓ
-

-

-

-

Mantenir controlada per mitjà de podes la vegetació arbòria a costat i costat de la via,
evitant la continuï tat de les capçades
Eliminar periòdicament la vegetació herbàcia i arbustiva dels marges i vorals, de
manera que no esformin masses vegetals massa denses que puguin afavorir la
propagació del foc. Cal evitar la continuï tat horitzontal.
Mantenir una separació entre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori de manera que no hi
hagi continuï tatentre els dos nivells de vegetació en tota la franja més propera a la
carretera.
Les restes vegetals procedents de les podes i estassades, així com les restes vegetals
mortes, caldrà eliminar-les o consumir-les en cremadors controlats o cremadors
mòbils. Si fos fora d’època de risc es podria fer en les proximitats de la via i sempre de
manera controlada; però entre el 15 de març i el 15 d’octubre només es podrà fer si es
posseeix de l’autorització corresponent.
Per eliminar la vegetació espontània i de plantes aï llades que hagin aparegut a les
cunetes de formigó, obres de fàbrica, juntes de murs,… es podran utilitzar herbicides
autoritzats i mai cremes per mes controlades que siguin
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5.10 Patrimoni arqueològic i paleontològic

MESURES DURANT LA CONSTRUCCIÓ
Les mesures a prendre per preservar el Patrimoni de la zona podrien ésser:
-

-

Estudi detallat de la zona d’influència del traçat. Escala 1/5.000.
Si es localitza algun jaciment, documentar, catalogar i valorar-lo abans de l’inici de les
obres i determinar-ne la seva importància.
Caldrà la presència constant d’un arqueòleg de la Generalitat durant tot el temps que
durin els moviments de terres de la zona on es troba el jaciment i vigilar les possibles
incidències o la possibilitat de troballes destacades.
Delimitar molt concretament les zones on no es pugui portar a terme cap tipus
d’extracció, dipòsits o moviments de terres per no afectar cap jaciment.
Si es localitzen altres jaciments, prendre mesures per evitar eventuals expolis dels
indrets més notables.
No situar en les proximitats de les àrees senyalades cap zona de pàrquing de
maquinària, vehicles pesants, ni tampoc situar-hi les plantes de formigó o asfalt.

Tots els treballs d’excavació, construcció o condicionament del terreny poden comportar un
risc afegit si anteriorment no s’ha fet un estudi detallat de la zona. Caldrà, dintre del que sigui
possible, no donar lloc a sorpreses en trobar jaciments interessants durant el temps de
construcció i que es retardin els treballs i terminis de lliurament de l’obra, sempre i quan siguin
necessaris.
Si durant el temps de moviments de terres i excavacions es fan troballes interessants caldrà
documentar adequadament aquests jaciments i segons els resultats obtinguts formular noves
mesures correctores.
5.11 Residus

Tota nova via o carretera de nova construcció, tant durant el temps de construcció com durant
tot el temps que duri la seva explotació, els residus produï ts han de ser regulats d’acord amb
la Llei 6/1993 de 15 de Juliol del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
referent a la regulació de residus.
A nivell d’impacte residual es diferencien clarament, per la tipologia d’impactes, les fases
deconstrucció i d’explotació.
DURANT LA CONSTRUCCIÓ:
La construcció d’una nova carretera o l’ampliació d’una via o camí ja existent genera
residusimportants, tant a nivell d’elements sòlids com líquids o gasosos.
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a/ sòlids: durant tot el temps de construcció de l’obra apareixen tot un conjunt de materials
diversos, com poden ser: restes de formigó, àrids, greixos, bidons, llaunes, plàstics, restes
vegetals de desbrossament o tales d’arbres..., que segons a on estiguin i en quines quantitats,
poden ésser contaminants en els diferents elements (rius, aire, terres...).
Per la pròpia execució de les obres apareixen tot un conjunt d’elements com restes vegetals
procedents de la tala i desbrossament dels arbres, formigons, àrids, bituninosos, greixos,
llaunes, bidons, deixalles en general que en conjunt poden actuar com a contaminants sobre
diferents medis físics.
També la pols generada pels moviments de les terres o pels desplaçaments de vehicles i
maquinària pesant utilitzada per a la construcció al llarg de tot el traçat, cal considerar-ho,
especialment si es genera en grans quantitats, com a contaminació ambiental.
b/ líquids: podem incloure en aquest apartat de productes líquids contaminants els olis de les
màquines i vehicles, les aigües de rentat de màquines, de formigoneres, plantes de ciment,
aigües residuals procedents de diferents processos propis de la construcció… Igualment poden
ésser contaminants líquids: gasolines, gas-oil, lubricants… que s’utilitzen pel funcionament o
manteniment de la maquinària en la construcció de l’obra.
També hi ha riscos de contaminació del sòl i les aigües donats per l’aparició d’aigües de rentat
de diferents màquines o instal· lacions tipus cubes, formigoneres o plantes de ciment i
formigons, aigües residuals procedents de diferents processos lligats a la construcció de l’obra.
Tant un tipus de contaminants líquids com els altres poden ser elements contaminants
notables i importants si van a parar a cursos fluvials, rius, rieres o senzillament a les zones
d’escorrentia dels camps i desguassos. En terrenys molt porosos o quan les capes freàtiques
són molt properes a la superfície també podran arribar a contaminar les aigües subterrànies.
c/ gasosos: caldria incloure aquí la contaminació provocada pels fums generats pels vehicles i
maquinària pesant utilitzada en la construcció de l’obra, així com les plantes cimenteres i
formigoneres. Els gasos que es produeixen són bàsicament CO2 i SO2.
En quan a l’emissió de pols, en general en tots els accessos i camins de servei de l’obra hi
haurà un increment de les partícules sòlides en suspensió en l’aire pel trànsit de vehicles que
pot afectar a la vegetació present i a les explotacions agrícoles pròximes i també les zones
habitades.

DURANT L’EXPLOTACIÓ
La contaminació provocada en aquesta fase no sol ser accidental, tot i que malauradament
potdonar-se en algun moment, sinó que acostuma a ser conseqüència de la manca de civisme i
d’educació ambiental de la població i dels usuaris de la via.
Els abocaments incontrolats de deixalles, papers, restes de menjar, llaunes o inclòs
electrodomèstics en llocs concrets del traçat són un exemple de contaminació ambiental en
aquesta fase de l’obra i que caldrà eliminar una vegada acabada la carretera.
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L’abandonament de vehicles sinistrats, avariats o robats al llarg del traçat també cal
considerar-ho com a residus que cal eliminar d’immediat.
També poden haver-hi possibles accidents o avaries que provoquin vessaments de líquids,
com: olis, benzina o lubrificants que siguin la càrrega del vehicle accidentat o avariat.
El perill de possibles incendis forestals pel llançament de cigarretes enceses o materials
inflamables a les voreres pot generar residus gasosos.
Tots els exemples anomenats fins ara són impactes puntuals, però n‘hi ha un de general al llarg
de tota la traça i és la contaminació per fums residuals dels vehicles que circularan diàriament
per la carretera; és un impacte de tipus acumulatiu i en aquest cas, tot i que es tracta d’un
ambient rural i forestal, no serà massa important ja que no serà una via per on circulin gran
nombre de vehicles.
Durant l’etapa d’explotació el principal impacte el dóna l’emissió de fums rics en CO2
procedents de la combustió dels motors dels vehicles que hi circulen. Serà diferent l’impacte
que es provoca en el tram final urbà on ja hi ha un determinat nivell d’emissió tot i que
augmentarà amb el trànsit futur, respecte a la resta del tram considerat com agrícola – forestal
on les emissions actualment són mínimes.
La producció de vibracions serà baixa donat que el nivell de vehicles que s’espera és
relativament baix i més si pensem que el trànsit de vehicles pesants no serà molt significatiu.
MESURES CORRECTORES PER REDUIR L’IMPACTE:
L’impacte residual de l’explotació de la carretera, moltes vegades va lligat a la manca de
civisme i d’educació ambiental de la població.
En primer lloc es farà necessari portar a terme una recollida selectiva de les deixalles i residus
generats durant els temps que duri la construcció de l’obra. Aquesta tasca anirà a càrrec
delconstructor que serà qui es responsabilitzarà de tots els residus generats (cartró, plàstics,
olis, runes...).
Situar el parc de maquinària i les plantes de producció de formigó, aglomerat... en una zona
allunyada de les àrees habitades i les zones més sensibles. En aquest cas es fa difícil trobar un
lloc adient al peu mateix del traçat ja que podria implicar un afecció important de la riera de
Rafamans.
Una solució seria utilitzar les zones que actualment es fan servir per la construcció de la N-340
tot i quedar lluny, uns 2 quilòmetres, de la zona per on s’ha previst la variant. Tot i així també
hi ha altres indrets més propers com serien la zona baixa de Can Oller....
En els llocs on hi ha hagut localitzacions concretes, com pàrkings de maquinària o les plantes
de formigó i asfaltat, caldrà evitar els vessaments dels residus i construir-hi les basses de
decantació per recollir els sobrants d’aquestes àrees i evitar, en el cas d’una mala manipulació,
la possible contaminació de l’entorn.
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Cal que tots els vehicles utilitzats durant les obres compleixin les normatives actuals referents
a l’emissió de fums i altres factors a controlar. Caldrà portar a terme una inspecció tècnica de
vehicles per garantir l’emissió de contaminats per complir la normativa vigent.
Per evitar les possibles contaminacions per la pols generada pel pas dels vehicles pesants pels
camins d’accés a les obres i especialment en mesos de climatologia seca, caldrà regar
periòdicament amb la finalitat d’evitar la pols excessiva que podria afectar tant a les zones
habitades com als propis vegetals.
Una altra solució per evitar la dispersió de la pols és el recobriment amb lones de les caixes
dels camions que transportin materials que puguin generar pols durant tota la fase d’obra.

6. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
6.1. Introducció i objectius

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) té els següents objectius:
-

-

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

Recordar, però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la realització de les
mesures preventives i correctores proposades, tasca que correspon a la Direcció d’Obra del
Projecte, sinó el seguiment i control de la eficàcia de les mateixes. S’establirà una metodologia
de treball sistemàtica i adaptada específicament als condicionaments propis de l’actuació, de
manera que es garanteixi el control exhaustiu de la qualitat dels diferents paràmetres
ambientals que intervenen i/o es veuen afectats pel projecte de traçat, durant la fase de
construcció i en la d’explotació.
El PVA es desenvoluparà en tres fases:
- 1a fase: Constatació de l’estat pre-operacional.
- 2a fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció.
- 3a fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació.
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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.
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
Es controlarà qualsevol abocament voluntari o accidental de possibles substàncies
contaminants a les lleres dels cursos fluvials propers així com possibles contaminacions del sòl
que puguin afectar a les aigües subterrànies.
Caldrà verificar la correcta aplicació de les mesures proposades en el projecte, tant pel que fa a
les obres de drenatge superficial com als cursos hídrics. S’establirà en aquests últims si el
moment d’execució de les obres és el mes indicat, i en el seu cas, determinar la necessitat de
la formació de basses de decantació, que disminueixin el risc de contaminació aigües avall del
punt de treball.
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.
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.
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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.
Així com també, els camps deconreu 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:
6.3.1 Sistema hidrològic
Es controlaran periòdicament els possibles abocaments que puguin afectar a lesaigües
subterrànies i superficials, 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).
64
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 18. Estudi d’impacte ambiental

-

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 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.
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 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.
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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.
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. 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.
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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.
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.
6.3.12 Proteccions sobre el patrimoni
Es comprovarà que es fa un seguiment arqueològic de l’obra furant la fase demoviment 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.
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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:
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.
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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 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
i) Defensa contra l’erosió, recuperació ambiental i integració paisatgística.
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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:

Recuperació ambiental o integració paisatgística dels talussos i zones afectades per les obres.
Recuperació ambiental o integració paisatgística dels abocadors temporals i permanents.
Prevenció i minimització de l’erosió dels talussos.
Permeabilitat territorial per el pas de la fauna.
Condicionament dels passos de fauna.
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 deseguiment
ambiental a l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra. En el mateix,
s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de l’obra quant a
l’aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran acompanyades d’un petit
esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions precises de la zona implicada de
l’obra. Les incidències ambientals s’hauran de reflectir en el llibre d’obra i en els informes
tècnics mensuals, els quals s’adreçaran puntualment al Departament de Medi Ambient.
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1. INTRODUCCIÓ

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou el present
Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat desenvolupat amb el programa TCQ2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de 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. 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 mes importància respecte al control de qualitat tots aquells
treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica.
Les unitats d’obra en mes importància respecte al control de qualitat són:
•
•
•
•
•

Moviment de terres
Ferms
Àrids
Regs
Estructures

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de millora
queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, per 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.
Les partides de les estructures 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:
3
Variant de la BV-2421 a La Palma de Cervelló

Annex 19.Pla de control de qualitat

Import PEM

Import

PCQ Calaix pas inferior

101.202,5

10.451,28 €

PCQ Passos superiors

132.006,7

16.317,42 €

PCQ Túnel artificial

699.077,7

22.647,61 €

1.479.187,5

34.186,15 €

PCQ viaducte
Total

83.602,46 €

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

54.442,96

El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la quantitat
de 135.045,42 (CENT TRENTA i CINC MIL QUARANTA CINC EUROS amb QURANTA DOS CTS.),
el que suposa un 1,97% respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA ni benefici
industrial) de l’obra.
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

El pressupost de la variant proposada es pot consultar en detall al Document núm. 4, però

aquí es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració de l’alternativa
escollida com a variant de la carretera BV-2421 a La Palma de Cervelló.

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ( € )
PEM

7 026 291,84

Despeses generals (13% PEM)

913 417,94

Benefici industrial (6% PEM)

421 577,51

Base

8 361 287,29

IVA (21% Base)

1 755 870,33

PEC

10 117 157,62

Expropiacions (definitives i temporals)

224 751

Pressupost per al coneixement de l'Administració

10 341 908,62

El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 10.341.908,62 €
(DEU MILIONS TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA DOS
CÈNTIMS )
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