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Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323.
El present projecte que porta per títol “Proyecto de remodelación y mejora del tramo,
perteneciente a la Ma-3323, que une la variante de Manacor con la M-15” tracta de
redactar els documents necessaris que permetin la contractació i execució de la
remodelació i millora de la carretera Ma-3323 en el tram que uneix la localitat de
Manacor amb la seva variant “Variant Manacor”.
El tram estudiat es localitza al municipi de Manacor dintre de la comarca de Llevant i
uneix la Variant de Manacor amb la carretera Ma-15 en el nucli urbà de Manacor. Des
d'aquest tram de carretera s'accedeix a la part posterior de l'Hospital de Manacor situat
al seu marge dret. Aquesta via que serveix d'accés tant a l'Hospital com al nucli urbà té
un traçat sinuós amb estrenyiments en diversos punts i, per tant, no està adaptat a les
demandes que requereixen aquestes circumstàncies, essent necessària la seva millora i
condicionament.
Així, el projecte tracta de millorar i condicionar la carretera Ma 3323 a les noves
exigències actuals, ja que ha de connectar la nova variant de Manacor amb la població, i
a més consta de una de les entrades a l'Hospital implicant això millorar el traçat de la
carretera així com el seu paviment per donar major seguretat als vehicles.
El tram de carretera que inclou el projecte són 740 metres, aprofitant per realitzar també
la rotonda que hi ha a la població en forma de dues mitges llunes.
A la vista del que s’ha esmentat anteriorment s'ha proposat eixamplar el traçat i
millorar-ne algunes corbes. Així mateix s'aprofiten les dites obres per a millorar la
intersecció amb la carretera Ma-15, mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa
aconseguirà una millor fluïdesa en aquesta important cruïlla.
El document està compost per una memòria explicativa de les obres i un total de 18
annexes, així com un pressupost realitzat amb el programa Temps Cost i Qualitat (TCQ)
que ascendeix a 1.045.515,90 euros i del qual es presenten els amidaments, la
justificació de preus, el quadre de preus 1 i 2, el resum de dit pressupost i l’últim full, el
plec de condicions i els plànols representatius de la zona de projecte.
Així mateix s’ha presentat una alternativa a la solució adoptada que finalment no s’ha
escollit ja que el moviment de terres resultant era menys favorable que el de la opció
escollida. Es presenta també en forma d’annexa un estudi de seguretat i salut i un estudi
d’impacte ambiental de les obres.
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1.- OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del present Projecte és redactar els documents necessaris que permetin
la contractació i execució de la remodelació i millora de la carretera Ma-3323 en el
tram que uneix la localitat de Manacor amb la seva variant “Variant Manacor”.
2.-

SITUACIÓ

El present projecte està situat al municipi de Manacor dintre de la comarca de
Llevant.

Il·lustració 1: Situació de Manacor

3.- ANTECEDENTS
El tram de la carretera Ma-3323, objecte d'aquest Projecte uneix la Variant de
Manacor amb la carretera Ma-15 en el nucli urbà de Manacor. Des d'aquest tram de
carretera s'accedeix a la part posterior de l'Hospital de Manacor situat al seu marge dret.
Aquesta via que serveix d'accés tant a l'Hospital com al nucli urbà té un traçat sinuós
amb estrenyiments en diversos punts i, per tant, no està adaptat a les demandes que
requereixen aquestes circumstàncies, essent necessària la seva millora i condicionament.
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Hospital
General de
Manacor
Ma 3323

Ma-15.- Carretera de
Manacor

Il·lustració 2: Situació de la carretera Ma 3323

4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El projecte tracta de millorar i condicionar la carretera Ma 3323 a les noves exigències
actuals, ja que ha de connectar la nova variant de Manacor amb la població, i a més
consta de una de les entrades a l'Hospital implicant això millorar el traçat de la carretera
així com el seu paviment per donar major seguretat als vehicles.
El tram de carretera que inclou el projecte són 740 metres, aprofitant per realitzar també
la rotonda que hi ha a la població en forma de dues mitges llunes.
El marc del projecte es situa a la comarca de Llevant, més exactament a Manacor. I es
realitza des de la carretera Ma-15 fins a la nova variant de Manacor.
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5.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Els motius que han portat a la redacció del present Projecte són, principalment,
el fet que el paviment existent en una sèrie de trams de la carretera Ma-3323 es troba
molt deteriorat, envellit i el traçat és perillós per la seva estretor, amb corbes molt
perilloses i una rasant molt irregular que dificulta la conducció. A la vista del que s’ha
esmentat anteriorment s'ha proposat eixamplar el traçat i millorar-ne algunes corbes.
Així mateix s'aprofiten les dites obres per a millorar la intersecció amb la carretera Ma15, mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa aconseguirà una millor fluïdesa
en aquesta important cruïlla.

6.- CARACTERÍSTIQUES I DADES BÀSIQUES
6.1.- Bases del projecte
Per al traçat en planta i alçat s'ha observat la vigent Instrucció de Carreteres.
Excepte dins el traçat urbà, comprès entre p.k. 0+000 fins a 0+500 i 1+900 fins a 2+300
(sense clotoides) per no afectar edificacions.
Per al càlcul del ferm s'ha pres com base la Instrucció de carreteres, normes 6.1I.C. i 6.2-I.C. sobre seccions de ferm.
Les marques vials s'han adequat a la norma 8.2-I.C.
El Plec de Condicions és basa en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals
PG3/1.975 i les seves modificacions posteriors.
6.2.- Descripció general
L'obra és refereix a un tram de la carretera Ma-3323, anomenada també carretera
de Conilles, de 740 m. de longitud, segons està definit en els plànols del present
Projecte.
Traçat en planta: S'ajusta sensiblement al traçat existent, millorant una sèrie de
corbes amb la finalitat de dotar-les d'un radi més acord a les seves necessitats. Així
mateix és projecta una rodona a la intersecció amb la carretera Ma-15. Les
característiques del traçat és defineix en l'annex nº6 i en els corresponents plànols.
Traçat en alçat: S'adapta sensiblement a l'actual, detallant-se'ls seves
característiques en l'annex nº6 i en els plànols.
Secció transversal: La secció transversal es desglossa en dos trams de la següent
forma:
Entre pk 0+000 i pk 0+320
-vorals de 0,50 i 1,50 metres
-berma de 1m (a l’esquerra)
4
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-calçada de dos carrils de 3,50 metres cadascun d'ells
-Vorera de 2,50 m. (a la dreta).
Entre pk 0+320 i pk 0+740
-vorals de 1,50 metres
-bermes de 1m
-calçada de dos carrils de 3,50 metres cadascun d'ells
Les dades de la secció transversal figurin en l'annex nº6 i en els plànols.
Drenatge: S'han previst una sèrie d'obres de passada en determinats punts a fi de
millorar els passos d'aigua de pluja interceptats.

6.3.- Topografia
S'ha realitzat un aixecament topogràfic actualitzat amb la definició adequada per
al projecte a realitzar per un equip topogràfic i facilitat per les obres de la variant de
Manacor.
En les plantes s’ha representat la carretera amb la seva explanació, els enllaços amb
la xarxa viària existent, les estructures i obres de drenatge, la reposició dels camins
existents i els serveis afectats i estat d’expropiacions necessari.
Els detalls es poden consultar a l’annex núm. 2: Topografia i als Plànols.

6.4.- Geologia i geotècnia
La zona objecte del projecte es troba geològicament ubicada al sector nord – est de
l’illa de Mallorca, més concretament situat a la zona de Llevant.
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb relleus
estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant,
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de
Palma i a la rodalia de Calvià.
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra i la
part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, ManacorFelanitx, Santa Margalida, Sóller).
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Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals,
així com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia
de Palma i a l' extrem sud de l'illa.
La pràctica totalitat dels materials presents al llarg de les tres alternatives
investigades es classifiquen com a sòls tolerables segons el “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”.
Al poder ser classificats, com a mínim, com a sòls tolerables, tots els materials
presents al llarg de les dues alternatives investigades poden ser considerades com a
aptes per a constituir una bona base d’assentament de terraplè, una vegada realitzat el
desbrossament de la superfície i l’eliminació de la capa de terra vegetal. Tanmateix, i
d’acord amb els resultats obtinguts, la totalitat dels materials procedents de les
excavacions associades a desmunts hi podran ser utilitzats com a fonament i com a nucli
de terraplens. No obstant, d’acord amb les característiques dels materials presents, per a
la coronació dels terraplens s’haurà de recórrer a materials procedents de préstec.
Considerant per al material compactat uns paràmetres intermedis entre c' = 2 T m 2 ;

ϕ ' = 30º i c' = 5 T m 2 ; ϕ ' = 20º , es recomana adoptar una inclinació per a la totalitat
dels terraplens projectats a les tres alternatives contemplades de 3H:2V (33,6º).
Els detalls es poden consultar a l’annex núm. 3: Geotècnic.

6.5.- Moviments de terres
Els resultats que es presenten a l'annex 4 tenen en compte les característiques de cada
secció del traçat dissenyat, interseccions i camins reposats.
En síntesi, l’estudi del moviment de terres consta dels següents apartats.
− excavabilitat
− classificació dels materials
− amidaments
− excedent de terres i abocadors

A continuació podem observar un quadre resum dels moviments de terres:

DESBROCE
Excavación tierra vegetal
Terraplén
Excavación en desmonte

7,327.850
2,198.355
3,284.100
6,767.500

M2
m3
m3
m3
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Es pot observar que el desmunt es molt superior al terraplenat, tenint un excès de terres
de 3483.4 m3
Els detalls de la cubicació estan a l'annex 4 del present projecte.
6.6.- Ferms i paviments
L’objecte d'aquest apartat és el dimensionament del ferm i la definició de les seccions
tipus i materials per al present projecte de remodelació i millora de la carretera Ma3323.
Dels aforaments realitzats en el tram que ens ocupa, la IMD corresponent es de 3000
vehicles/dia, i suposant un percentatge de pesats del 4%, per a un període de projecte de
20 anys, el nombre acumulat d'eixos de vehicles pesats dóna una categoria de tràfic T31.
Això ens dóna com a resultat una explanada E-2 i un paquet de ferms com el següent:
4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 en capa de rodadura
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S en capa intermèdia
7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G en capa base
40 cm de base de base granular tipus Z-1
(Espessor total de 56 cm)
Per més informació consultar l'annex 5.
6.7.- Traçat
L’objectiu d'aquest apartat és l’exposició de les característiques geomètriques que
defineixen el traçat geomètric de la millora i condicionament de la carretera Ma – 3323
en el tram Manacor – Variant de Manacor, així com una descripció de les seves
característiques generals.
Tenint en compte els 740 metres d'obra, la velocitat de projecte, que està limitada a 80
Km/h, i la secció de la carretera.
Els detalls estan especificats a l'annex 6.

6.8.- Climatologia
La zona de projecte es troba situada al municipi de Manacor a la comarca de Llevant.
El municipi està situat a una zona bastant plana, sense grans depressions.
7

Remodelació i millora de la Ma-3323

Memòria

Amb aquesta finalitat, es procedeix al desenvolupament d’un estudi pluviomètric de la
zona, així com de les característiques físiques de la mateixa, per a poder emprendre
l’anàlisi hidrològic que permetrà definir les obres de drenatge requerides.
Els detalls es troben a l'annex 7
6.9.- Seguretat vial
L'obra ha de respectar la normativa referent a la seguretat vial respectant el següent:
-

Minimitzar el risc d’accident.

-

Reduir el cost total d'un projecte al llarg de la seva vida útil.

L'explicació detallada es troba a l'annex 8.
A l’annex núm. 11: Senyalització, abalisament i defensa es descriu amb detall el
mètode utilitzar per a determinar els elements de seguretat i orientació de la via.
A l’annex núm 12. Seguretat vial s’ha analitzat com minimitzar el risc d’accidents i
com reduir el cost total del projecte durant la seva vida útil.
6.10.- Senyalitzacio, abalisament i defenses
- Senyalització Horitzontal: S'han projectat les corresponents marques vials,
totes elles reflexives.
-Senyalització Vertical: Està constituïda per senyals normalitzats, totes elles
reflexives.
- Per a una major integració a l’entorn rural que representa el camí de Conilles
s’han projectat barreres de seguretat mixtes de fusta
La informació detallada de les senyals i defenses es troben als Plànols
corresponents i a l'annex 9.
6.11.- Alternatives
Els motius que han portat a la redacció del present projecte són principalment el fet que
el paviment existent en una sèrie de trams de la carretera d’estudi que ens ocupa es troba
molt deteriorat i envellit, alhora que el traçat és perillós per la seva estretor, amb corbes
molt perilloses i una rasant molt irregular. Per tant, s'ha proposat eixamplar el traçat i
millorar-ne algunes corbes. Així mateix, s'aprofiten les obres per a millorar la
intersecció amb la carretera Ma-15 mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa
aconseguirà una millor fluïdesa en aquesta important cruïlla.
Les alternatives són molt semblants, ja que estem projectant una millora i
condicionament, és a dir, ens trobem molt limitats al traçat actual i al projectat. És per
això que l'alternativa exposada té poques diferències, bàsicament una petita modificació
en el preu.
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Al final, l'alternativa que es projecta és la 0, ja que la diferencia de preu en el moviment
de terres la fa més econòmica.
6.12.- Enllumenat
La il·luminació de la rodona i de la totalitat del tram: S’ha previst un total de 22
bàculs de 10 metres d’alçada i 2 metres de braç, equipades amb lluminàries vsap de
250w.
Veure l'annex d'enllumenat nº 16 per veure els càlculs realitzats.
6.13.- Estructures, murs i plantacions
-

És realitzaran les demolicions dels tancaments necessaris, construint els nous
límits de les propietats afectades que consistiran en parets seques de 0,60 metres
d’ample i una alçària de 1 metre.

-

S'ha previst la sembra d’arbres i instal·lacions de reg, tant en les voreres com en
els marges de la carretera. Es projecta un mur de contenció entre pk 0+400 i pk
0+620, amb nínxols per al creixement d'arbres. S'ha previst una partida alçada
per a enjardinament de la rodona.

La relació de murs es pot consultar amb més detall al Plànol 12.5. on surten les
característiques en detall.

7.- PLA DE TREBALLS
S’ha previst un termini d’execució de 9 mesos. A l’annex núm. 14: Planejament d’obra
es pot consultar la programació d’execució de les obres.
8.- SERVEIS AFECTATS
Els serveis afectats existents a la zona i afectats pel projecte es presenten a l’annex núm.
15: Serveis afectats.
El cost de reposició dels serveis afectats s’estima en una partida alçada de imprevistos
de 9000 €.
9.- EXPROPIACIONS
El projecte constructiu present afecta exclusivament al terme municipal de Manacor,
pertanyent a la comarca de Llevant.
La zona que s’ha considerat a expropiar corresponent al tronc principal s’ha delimitat en
vuit metres (3m) mesurats en horitzontal i perpendicularment a l’eix des de la
intersecció de l’obra amb el terreny natural. En el cas dels enllaços aquesta franja es
reduirà a tres metres (3m).
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A continuació, es presenta un resum de les superfícies afectades proposades segons el
seu valor:
Amb els preus adoptats la valoració total és de 76578 € per una superfície afectada de
7657,8m2 d’expropiacions. Per tant, s’ha suposat que el valor per metre quadrat és de 10
€.
A l’annex núm 11: Expropiacions es detallen els càlculs.
10.- SEGURETAT I SALUT
S'ha avaluat els principals riscos que es deriven de la construcció de les obres
projectades.
Per a la prevenció d'aquests riscos s'han previst un conjunt de proteccions, de tipus
individual i col·lectiu. Tot el personal rebrà, abans d'ingressar en l'obra, una exposició
dels mètodes de treball i els riscos que puguin comportar, conjuntament amb les
mesures de seguretat a emprar. Es disposarà en l'obra d'una farmaciola amb el material
necessari i especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.
S'informarà de l'emplaçament dels diversos centres mèdics on s'han de traslladar els
accidentats. En l'obra es disposarà una llista d'aquests centres, i d’altres serveis auxiliars
(ambulàncies, taxis, etc.). Tot el personal, abans d'entrar a treballar en l'obra, passarà un
reconeixement mèdic. A l'estudi de Seguretat i Salut recull tota aquesta informació així
com la seva valoració econòmica que ascendeix en aquest projecte a 11304.93 €
(P.E.M).
11.- IMPACTE AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES
En aquest projecte s’ha dut a terme l’elaboració d’un estudi d’impacte ambiental per tal
de veure l’afectació, de l’obra envers l’entorn existent en l’actualitat, així com de
proposar tot un seguit de mesures correctores per tal de minimitzar els impactes
negatius que poguessin presentar-se.
D’aquest estudi es conclou que els principals impactes provocats deriven de:
Les emissions de NO2 derivades de la circulació de vehicles, que comportaran un
augment significatiu de les immissions en els receptors (habitatges) situats a les rodalies
de la traça, sobretot a les zones de l'Hospital General.
La pertorbació a la població.
El impacte generat pel volum de terres sobrants.
Un cop adoptades les corresponents mesures correctores, els impactes oscil·len en un
rang d’impactes residuals entre moderat i sever.
A l'Estudi d’impacte ambiental es recull tota la informació.
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12.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT
A l’annex núm. 13: Pla de control de qualitat s’hi indiquen els assajos a realitzar
per part del contractista i com ha de vetllar per garantir una qualitat bona.
13.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST
A l’annex núm 12: Justificació de preus es detalla com s’han obtingut els preus de les
diferents partides d’obra.
Realitzats els amidament i aplicats els preus de l’annex núm. 12 resulten els següents
imports.
A més, en el document núm.4: Pressupost es recull el pressupost justificat mitjançant
els amidaments adjunts al mateix document.
Aquests es troben dividits en els següents subcapítols:
CAPÍTOL

IMPORT

Explanació

101.402,76 €

Ferms i paviments

304.204,78 €

Obres accessòries

103.660,90 €

Drenatge

14.855,07 €

Senyalització i barreres

51.180,56 €

Jardineria

33.190,42 €

Partides alçades

10.000 €

Seguretat i Salut

11.304,93 €

Pla de control de qualitat

9765,63 €

Enllumenat

104.998,33 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

744.563,38 €
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El pressupost d’execució per contracta, és el següent:
CAPÍTOL

IMPORT

Pressupost d’execució material

744.563,38 €

Despeses generals 13%

96.793,24 €

Benefici industrial 6%

44.673,80 €

Suma

886.030,42 €

IVA 18%

159.485,48 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 1.045.515,90 €

14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
En compliment del R.G.C.I. es proposa a continuació la classificació que ha de
ser exigida als contractistes per a presentar la licitació de l'execució de les obres.
Grups i subgrups: Vials amb ferms bituminosos (G-4)
Categoria: e .

15.- REVISIÓ DE PREUS
En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les
fórmules polinòmiques de revisió de preus proposades per a la seva aplicació al
contracte d'execució de l'obra definida en el present Projecte, extretes entre les
aprovades pel Decret 3650/1970 de 19 de Desembre, i que figuren en l'annex nº12, són
els següents:
Per al capítol de “Ferms” és proposa la fórmula polinòmica nº8:
K= 0,34 x (*Ht/*Ho) + 0,29 x (*Et/*Eo) + 0,22 x (*Lt/El) + 0,15
Per a la resta dels capítols del pressupost és proposa la fórmula nº4:
K= 0,34 x (*Ht/*Ho) + 0,18 x (*Et/*Eo) + 0,18 x (*Ct/*Co) + 0,13 x (*St/Sota)
+ 0,02 x (*Mt/*Mo) + 0,15
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16.- DOCUMENTS DE L’ESTUDI
El projecte constructiu es composa dels següents documents:

DOCUMENT NÚM 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA
ANNEXOS
Annex núm. 1.- Fotogràfic
Annex núm. 2.- Topogràfic
Annex núm. 3.- Geologia i geotècnic
Annex núm. 4.- Moviments de terra
Annex núm. 5.- Ferms i paviments
Annex núm. 6.- Traçat
Annex núm. 7.- Climatologia, hidrologia i drenatge
Annex núm. 8.- Seguretat vial
Annex núm. 9.- Senyalització, abalisament i defenses
Annex núm. 10.- Alternatives
Annex núm. 11.- Expropiacions
Annex núm. 12.- Justificació de preus
Annex núm. 13.- Pla de control de qualitat
Annex núm. 14.- Planejament d’obra
Annex núm. 15.- Serveis afectats
Annex núm. 16.- Enllumenat
Annex núm. 17.- Estudi de Seguretat i Salut
Annex núm. 18.- Estudi d'Impacte Ambiental

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS
1

Situació general

2

Situació detallada
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3

3.1

Planta actual

4

3.2

Planta actual

5

3.3

Planta actual

6

4.1

Planta geomètrica

7

4.2

Planta geomètrica

8

4.3

Planta geomètrica

9

5.1

Perfil longitudinal

10

5.2

Perfil longitudinal

11

5.3

Perfil Longitudinal

12

6.1

Perfils transversals

13

6.2

Perfils transversals

14

6.3

Perfils transversals

15

6.4

Perfils transversals

16

6.5

Perfils transversals

17

7

Seccions tipus i detalls

18

8.1

Planta enllumenat

19

8.2

Planta enllumenat

20

8.3

Planta enllumenat

21

9.1

Planta senyalització

22

9.2

Planta senyalització

23

9.3

Planta senyalització

24

10

Planta expropiacions

25

11

Planta serveis afectats

26

12.1

Detalls enllumenat

27

12.2

Detalls enllumenat

28

12.3

Detalls barrera

29

12.4

Detalls senyalització vertical

30

12.5

Detall murs

31

12.6

Detalls sonoritat

Memòria

DOCUMENT NÚM. 3 .- PLEC DE CONDICIONS
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Memòria

DOCUMENT NÚM. 4 .- PRESSUPOST
Pressupost i medicions
Quadre de preus 1 i 2.
Justificació de preus
Resum del pressupost
17.- CONCLUSIÓ
S’estima que aquest projecte de remodelació i millora està correctament definit i
justificat a través de la totalitat dels documents que l'integren i que compleix les
disposicions vigents, per la qual cosa el sotmetem, si s'escau, a aprovació.

Barcelona, Juny de 2012
L'enginyer autor del projecte,

Pau Castillo Díaz
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1.- FOTOGRAFIES DE LA ZONA DE PROJECTE:
Tot seguit es presenta un recull de fotografies juntament amb les seves corresponents
referències de situació sobre el plànol que s’adjunta a continuació:

Fotografia 1

Fotografia 3

Fotografia 2

Fotografia 4
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Fotografia 5

Fotografia 8

Fotografia 6

Fotografia 9

Fotografia 10
Fotografia 7
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Fotografia 11

Fotografia 14

Fotografia 12

Fotografia 15

Fotografia 13

Fotografia 16
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Fotografia 17

Fotografia 20

Fotografia 18

Fotografia 21

Fotografia 19

Fotografia 22
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Fotografia 24

Fotografia 23

Fotografia 25

Després d’observar a través de les fotografies anteriors l’estat en el qual es troba la carretera,
podem afirmar que es necessària una millora substancial d’aquest tram de carretera de les
mesures de seguretat.
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2.- RECORREGUT A CAMP:

Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies de 1 a 10.

Figura 27: Plànol indicatiu amb les fotografies 25, 14 i 15.
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Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies 10,11,12,13.

Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies de 15 a 24.

Els croquis superiors indiquen els diferents punts on es varen treure les fotografies per
intentar crear una idea de com es la carretera en els seus diferents trams que són objecte del
present projecte.
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1. INTRODUCCIÓ:
L’objecte del present annex és la definició dels elements considerats com a base
topogràfica i cartogràfica que han estat utilitzats en la redacció del projecte “Remodelació i
millora de la carretera Ma-3323”.

2. CARTOGRAFIA:
S’ha utilitzat cartografia a escala 1:50000 i 1:5000 proporcionada per “ l’Institut
Cartogràfic de Balears ”.

3. TOPOGRAFIA:
S’han aprofitat els treballs d’un aixecament topogràfic realitzat a la zona anys enrere
per una constructora.

Per al replanteig de les obres s’hauran d’utilitzar les fulles de la cartografia topogràfica
a escala 1:5.000 del Institut Cartogràfic de Balears, abans esmentades.
Sobre aquesta cartografia es poden situar els vèrtex geodèsics que, per estar pròxims a la zona
a recolzar amb el replanteig, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema
Oficial de coordenades UTM, vèrtex geodèsics que cobrint la totalitat de la zona a aixecar,
constitueixen els vèrtex de sortida i arribada de les triangulacions a realitzar.
El procediment a realitzar seria el següent:
1. Estacionar un receptor en un punt de coordenades conegudes (vèrtex geodèsic).
2. Obtenir les coordenades d’un altre receptor posicionat en altre punt (estacions de
recolzament), mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al
correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions.
Tot el càlcul i processament de dades es realitzaria mitjançant un software adequat per dur a
terme aquesta tasca (per exemple “GPS Survey”).
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Tot i no presentar-se de forma detallada en aquest projecte totes les dades necessàries per al
replanteig detallat de les obres, es proposa l’elecció dels vèrtex geodèsics de la poligonal
bàsica a partir dels quals donaríem coordenades a les bases de replanteig (recolzament)
necessàries in-situ.

4. BASES DE REPLANTEIG:
A continuació podem veure una taula amb les bases de replanteig expressades amb les
seves coordenades:

Bases de replanteo crta. Ma-3323 Manacor-Ma-12
Coeficiente K aplicado 0.9996

Nº Base

Coordenada “X”

Coordenada “Y”

Coordenada “Z”

1

517881.531

4380965.830

78.180

2

517884.020

4381010.800

79.953

3

517878.983

4381087.656

82.334

4

517847.730

4381188.474

83.659

5

517832.759

4381301.870

85.338

6

517784.191

4381430.523

90.560

7

517841.010

4381279.590

85.492

8

517738.267

4381717.935

91.336

9

517679.420

4381759.903

90.523

10

517584.928

4381860.351

84.648
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5. PLÀNOLS:

A continuació es mostren els corresponents plànols agafats com a base topogràfica per a
realitzar el projecte.
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1- INTRODUCCIÓ
Per a la realització d’aquest annex, i complementàriament a la recopilació i anàlisi de tota
la informació disponible, s’ha procedit a realitzar una campanya d’investigació que ha
permès identificar i caracteritzar els materials presents als sectors afectats pel projecte
constructiu.
Aquesta investigació s’ha portat a terme amb la finalitat d’obtenir unes dades inicials que
permetin entre altres aspectes i en aquesta fase del projecte caracteritzar l’esplanada,
dissenyar els desmunts i terraplens.
S’ha elaborat una relació de les pedreres i de les instal·lacions de subministrament més
pròximes al sector objecte del projecte.
A continuació s’aporten les dades obtingudes de la campanya d’investigació efectuada,
separades en dos grans apartats temàtics com són: “Estudi de Geologia i Geotècnia” i
“Procedència de materials”.
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2- GEOLOGIA

2.1- MARC GEOLÒGIC
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb relleus
estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant,
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de Palma i
a la rodalia de Calvià.
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra i la
part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, ManacorFelanitx, Santa Margalida, Sóller).
Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals, així
com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia de
Palma i a l' extrem sud de l'illa.
La zona objecte del projecte es troba geològicament ubicada al sector nord – est de l’illa de
Mallorca, més concretament situat a la zona de Llevant.
A continuació el mapa geològic de Mallorca estret del “Instituto geológico y
minero de España”.
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2.2- LITOLOGIA I ESTRATIGRAFIA
Els materials que es presenten al llarg del projecte es corresponen en la seva totalitat amb
materials terciaris del neogen (Miocè) i dins d’aquest grup al “Aquitanense”.
A continuació es procedeix a realitzar una descripció dels diferents materials
presents.

a) Materials terciaris
El substrat terciari propi de la sèrie local es troba constituït per materials del miocè
superior que es corresponen principalment amb una argila amb força sorra (entre un
20 % i un 35 % de proporció de fracció sorra).
Al sostre de la formació aquesta argila presenta coloracions marrons- blanquinoses, essent
aquesta darrera tonalitat proporcionada per l’existència de concrecions carbonatades
(fotografia núm. 1).
La proporció de graves fines presents en aquesta argila, corresponents a nòduls
carbonatats, es variable (entre el 5 % i el 35 %).
Geològicament aquests materials tenen el seu origen a la sedimentació en zones proximals
a mitjanes de ventalls al·luvials de procedència septentrional.
A continuació un mapa de la litologia de l’illa:
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2.3- GEOMORFOLOGIA
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb
relleus estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant,
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de Palma i
a la rodalia de Calvià.
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra
i la part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, ManacorFelanitx, Santa Margalida, Sóller).
Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals,
així com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia de
Palma i a l' extrem sud de l'illa.
A continuación mapa geomorfológic de Mallorca:
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3- GEOTÈCNIA

3.2- CARACTERÍSTIQUES DE L’ ESPLANADA
Amb la finalitat de determinar la categoria d’esplanada necessària per al dimensionament
del ferm, s’ha procedit a considerar els resultats obtinguts dels assaigs de laboratori
efectuats a una obra propera, concretament la variant de Manacor, amb les mostres extretes
de les cales efectuades.
D’acord amb aquests resultats es considera que la pràctica totalitat dels materials presents
al llarg del projecte es classifiquen com a sòls tolerables segons el “Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”.
No obstant, pot obtenir-se una esplanada de superior capacitat de suport mitjançant
tractaments a base de considerar l’aportació de diferents potències d’altres sòls de millor
qualitat.
Les potències i la qualitat dels sòls a aportar han d’ajustar-se a les prescripcions aportades
en l’anteriorment esmentada “Orden Circular 10/02”.
Com a exemple es pot esmentar que per l’obtenció d’una categoria d’esplanada E3 pot
considerar-se l’opció de disposar, sobre la superfície resultant, 30 cm de sòls seleccionats i
30 cm de sòls estabilitzats in situ, o bé l’alternativa de disposar 50 cm de sòls adequats
així com 30 cm de sòls estabilitzats in situ.
3.3- DESMUNTS
3.3.1- Estabilitat
D’acord amb els resultats obtinguts de la campanya d’investigació efectuada, i en
conseqüència amb les característiques dels materials presents, per l’anàlisi de l’estabilitat
dels talussos projectats s’ha considerat l’execució de la totalitat d’aquests en sòls.
D’aquesta forma, per l’anàlisi de l’estabilitat dels talussos projectats s’ha considerat la seva
execució en sòls així com un trencament circular dels mateixos, utilitzant el mètode de
càlcul dels àbacs de Hoek i Bray (1977).
Aquest mètode proporciona un límit inferior del factor de seguretat, considerant que les
pressions normals a la superfície d’esllavissament es concentren en un únic punt, i que el
material constitutiu del talús és homogeni a tota l’extensió del mateix.
L’aplicació d’aquests àbacs, a més de les consideracions anteriors comporta les següents
simplificacions:
- El cercle de trencament es fa passar sempre pel peu del talús.
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- Es considera l’existència d’una esquerda de tracció que pot ser situada per sobre o per
sota del punt més alt del talús.
Per l’estudi de l’estabilitat dels talussos s’ha aplicat aquest mètode considerant diferents
inclinacions del mateix i per casos de talús totalment sec (Àbac núm. 1), totalment saturat
(Àbac núm. 5), i per tres casos intermitjos amb diferents alçades del nivell freàtic o línia de
saturació.
D’acord amb els resultats obtinguts i considerant un factor de seguretat mínim de FS=1,5;
es determina que, amb la finalitat de garantir la seva estabilitat, no és recomanable
l’adopció d’inclinacions superiors a 1 H : 1 V (45º) per a la totalitat dels talussos
projectats.
3.3.2- Excavació
D’acord amb les característiques dels materials presents obtingudes de la campanya
d’investigació de què es disposa, es determina que per a la execució de la totalitat de les
excavacions es podran utilitzar mitjans mecànics convencionals.
Tanmateix, s’ha de contemplar l’opció de que sigui necessària la utilització de martell
hidràulic per a l’excavació de determinats nivells cimentats de graves que poden aparèixer.
De l’anàlisi de tota la informació obtinguda de la campanya d’investigació de què es
disposa, s’estima un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre
un 10 i un 40 %, en funció de la potència dels mitjans d’excavació que s’emprin.
3.4- TERRAPLENS
3.4.1- Aprofitament dels materials
D’acord amb els resultats dels assaigs de laboratori, s’obté que la totalitat dels materials
presents al llarg del projecte es poden classificar com a mínim com a sòls tolerables segons
el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”.
En conseqüència es determina que en qualsevol cas els materials presents poden
considerar-se com a aptes per a constituir una bona base d’assentament de terraplè, una
vegada realitzat el desbrossament de la superfície i l’eliminació de la capa de terra vegetal.
Tanmateix, i d’acord amb els resultats obtinguts dels assajos de la variant de Manacor , la
totalitat els materials procedents de les excavacions associades a desmunts hi podran ser
utilitzats com a fonament i com a nucli de terraplens.
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3.4.2- Estabilitat
L’estabilitat d’un reblert depèn normalment de dos factors, com són l’estabilitat pròpia del
reblert i l’estabilitat del conjunt reblert fonament.
Considerant per al material compactat uns paràmetres intermedis entre c’= 2 T/m2, ϕ’= 30º
i c’= 5 T/m2, ϕ’= 20º, es recomana adoptar una inclinació per a la totalitat dels terraplens
projectats de 3H: 2V (33,6º).
Per a la correcta execució dels terraplens s’hauran de considerar les indicacions aportades
per l’Ordre Circular 326/00, i més concretament les actuacions descrites a l’article 330, el
qual es refereix a l’àmbit dels terraplens.
En qualsevol cas s’ha de considerar que als reblerts executats a mitja vessant, amb la
finalitat d’assegurar l’estabilitat del conjunt, hi serà precís excavar bermes al relleu per al
seu recolzament.
3.5- TERRA VEGETAL
La investigació efectuada al llarg de les traces corresponents a les dues alternatives ha
permès determinar el gruix de terra vegetal existent en superfície, el qual s’hauria
d’eliminar per a la correcta execució dels terraplens.
D’acord amb les dades obtingudes es consideren que els gruixos de terra vegetal seran de
mitja uns 30-40 cm.
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PROCEDÈNCIA DE MATERIALS
4- PEDRERES Y JACIMENTS DE MATERIALS GRANULARS
Les pedreres i els jaciments de materials granulars en explotació més pròxims a la zona
objecte del Projecte es troben a diferents poblacions properes a l’obra tot i que al ser una
illa de no molt gran extensió no hi ha molts de problemes amb les distàncies.
A les pàgines següents es presenten uns quadres on es relacionen les pedreres existents i
els jaciments de materials granulars en explotació on s’aporten entre altres dades el nom de
l’explotació, el municipi corresponent i l’empresa explotadora.
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NOM PEDRERA

DOMICILI DEL
TITULAR

TELÈFON
DEL
TITULAR

PETRA

AMENGUAL GALMES
P.

Poligono 8

971.183.423

LLUCMAJOR

MATAS E HIJOS S.L.

Ctra. Llucmajor, KM
5,6

972 443 339

FELANITX

GRAVILLERA CALMO

Ctra. FelanitxPortocolom, KM 7
Portocolom

971 825 409

PORRERES

CANTERA GRAVILLA
SON AMAT

C/ Afores, S/N

971 168 142

MANACOR

GRAVERA CAN
HERRAEZ

Camí de Son Coletes

971 550 355

S'ARENAL

MARÉS I PICADIS

C/B, urb. Bellavista

971262196

INCA

IMPORTACIONES Y
CANTERAS

Ctra. Palma / Inca Km 25,09

971 404 592

PORRERES

GRAVERA MONTISION S.A.

C/Puig de Montison

971168079

PALMA

CALIZAS MALLORCA

Gran vía Asima, 7

971432210

MONTUÏRI

CANTERA SAN
MIGUEL

Afores, S/N

971 168 054

FELANITX

CANTERA CAN XOT

Ctra. Portocolom, km
1

971.581.168

MANACOR

CANTERA SA
MURTERA S.L.

Poligono 3, s/n

971.183.950

FELANITX

FONT TRIAY S.A.

Serra, s/n

971.825.426

FELANITX

GRAVILLERA GALMO
S.A.

Ctra. Felanitx, 7

971.825.409

PETRA

GRAVILLERA SON
CHIBELTI S.A.

Afueras, s/n

971.830.333

MANACOR

HORMIGONES

Cami Pedreres

971.845.169

MUNICIPI DE
LA PEDRERA
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MANACOR S.A.

MANACOR

JAIME SERVERA
SANSALONI Y OTROS
C.B.

Afueras, s/n

971.550.355

Municipi de la
Pedrera

Nom Pedrera

Domicili del titular

Telèfon del
titular

FELANITX

MARTORELL
ADROVER S.A.

Ctra. Portocolom, km
1

971.581.168

PALMA

READYMIX ASLAND
S.A.

Ctra. Puigpunyent

971.790.203

ARTÀ

CANTERA SES
FONTENELLAS S.L.

Ctra. Artà-Can
Picafort, KM 4

971 835 200

Per proximitat al final el que es decideix es utilitzar la cantera de Sa Murtera a Manacor.

5- MAC INSULAR

El Mac Insular es una empresa concessionària del servei públic de gestió de residus de
construcció, demolició, voluminosos i neumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca.
L'objectiu fonamental, d'acord amb el Pla Director, és l'abocament mínim, és a dir, el
màxim aprofitament dels residus.
En el cas dels residus de construcció i demolició, l'obtenció d'àrids per l'ús en la
construcció, així com la utilització de la fracció estèril del mateix per a la restauració i
recuperació paisatgística d'espais degradats, com són, les canteres.
Per això tots els sobrants de l’obra hauran de anar a parar al Mac Insular pagant el seu
cànon corresponent.
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1- INTRODUCCIÓ
En aquest annex es presenten els resultats del càlcul del moviment de terres necessari
per al càlcul correcte dels costos d’aquesta activitat de l’obra.
Dits resultats que es presenten en aquest annex en forma de resum i en els llistats
proporcionats pel programa, tenen en compte les característiques de cada secció del
traçat dissenyat, interseccions i camins reposats.
En síntesi, l’estudi del moviment de terres consta dels següents apartats.
− excavabilitat
− classificació dels materials
− amidaments
− excedent de terres i abocadors

2- EXCAVABILITAT
Tots els materials del neogen (graves, sorres i argiles) podran ser excavats mitjançant
maquinària de potència mitja com retroexcavadora.
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals
amb la utilització prèvia de ripper de martells picadors.
De l’anàlisi de tota la informació geològica de l’entorn, es pot fer una estimació d’un
percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics en desmunt comprés entre un
0% i un 25% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista.
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable
per mitjans mecànics en desmunt d’un 25 % en funció de la potència dels mitjans
d’excavació emprats pel contractista, en funció de la potència dels mitjans d’excavació
emprats pel contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’estimat,
essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir.
Amb el mateix concepte, per l’excavació a rases, pous i fonaments d’estructures i murs,
la estimació del percentatge de voladura no excavable per mitjans mecànics estaria
comprés entre un 0% i un 25%.
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3- CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS
D’acord amb l’annex número 3 de geotècnia, els materials excavats en les zones de
desmunt corresponen, bàsicament, a sòls tolerables per a terraplens, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals de la Direcció General de Carreteres el tipus de sòl
és:
− Sòl Tolerable
Els materials excavats poden utilitzar-se per a la formació dels següents tipus d’unitats:
− nucli de terraplè
− fonamentació de terraplè
− coronació de terraplè

4- AMIDAMENTS
En aquest apartat s’adjunten dades dels volums de terres dels diferents materials a
emprar a l’obra així com el volum total de desmunt a excavar, necessaris per a
l’execució de la variant.
MEDICIÓ MOVIMIENT DE TERRES
AREES
P.K.
Terrap.
D.Tier.
Sup. Ocup.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

0.00
0.00
0.57
0.27
0.44
0.45
0.00
0.00
0.09
0.35
0.38
1.09
1.99
3.19
7.17
8.61
9.47
9.41

29.13
33.19
28.29
8.85
3.82
3.84
5.70
7.12
5.67
4.87
4.90
3.63
2.95
2.23
1.39
0.76
0.41
0.29

0.00
19.90
74.40
81.39
52.50
53.64
60.51
66.65
65.27
63.36
64.98
67.90
75.02
80.56
89.43
96.88
97.50
98.64

T. Vegetal

VOLUMS
Terraplè

D. Terra

0.000
5.970
22.320
24.417
15.750
16.092
18.153
19.995
19.581
19.008
19.494
20.370
22.506
24.168
26.829
29.064
29.250
29.592

0.000
0.000
2.850
4.200
3.550
4.450
2.250
0.000
0.450
2.200
3.650
7.350
15.400
25.900
51.800
78.900
90.400
94.400

0.000
311.600
307.400
185.700
63.350
38.300
47.700
64.100
63.950
52.700
48.850
42.650
32.900
25.900
18.100
10.750
5.850
3.500
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180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710

9.98
8.43
6.58
1.75
1.81
1.07
0.15
0.09
0.00
0.00
0.28
4.48
8.91
12.88
14.30
15.52
16.15
15.01
14.17
11.28
6.86
1.53
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.86
3.35
5.05
6.93
9.19
6.32
7.73
10.20
13.91
10.31
12.98
12.08
10.57
2.24
2.98
5.15
4.49
4.14
2.36
1.31
0.39

0.17
0.11
0.45
1.15
1.77
2.59
4.44
3.69
4.50
5.76
5.49
3.83
2.47
1.20
1.23
0.42
0.30
0.61
0.88
1.17
1.28
1.48
10.02
14.43
21.51
30.15
36.29
39.73
39.56
39.37
38.66
15.91
31.14
28.50
25.82
22.62
18.09
14.14
15.67
11.48
7.23
2.69
5.77
3.63
0.62
0.42
0.03
0.03
0.13
0.24
0.04
1.44
3.20
5.63

100.13
98.51
92.24
85.07
80.91
77.21
73.06
71.90
75.12
76.56
75.70
87.25
98.28
106.32
124.70
143.83
151.32
144.11
133.76
122.06
104.95
86.36
80.90
98.85
105.19
121.29
131.88
142.68
145.96
144.45
142.12
130.23
129.99
149.33
159.09
159.35
158.20
156.06
152.21
148.30
146.99
146.54
146.47
148.24
131.14
114.57
114.46
94.60
75.92
72.40
64.76
58.90
52.15
39.32
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30.039
29.553
27.672
25.521
24.273
23.163
21.918
21.570
22.536
22.968
22.710
26.175
29.484
31.896
37.410
43.149
45.396
43.233
40.128
36.618
31.485
25.908
24.270
29.655
31.557
36.387
39.564
42.804
43.788
43.335
42.636
39.069
38.997
44.799
47.727
47.805
47.460
46.818
45.663
44.490
44.097
43.962
43.941
44.472
39.342
34.371
34.338
28.380
22.776
21.720
19.428
17.670
15.645
11.796

96.950
92.050
75.050
41.650
17.800
14.400
6.100
1.200
0.450
0.000
1.400
23.800
66.950
108.950
135.900
149.100
158.350
155.800
145.900
127.250
90.700
41.950
8.250
0.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.300
26.050
42.000
59.900
80.600
77.550
70.250
89.650
120.550
121.100
116.450
125.300
113.250
64.050
26.100
40.650
48.200
43.150
32.500
18.350
8.500

2.300
1.400
2.800
8.000
14.600
21.800
35.150
40.650
40.950
51.300
56.250
46.600
31.500
18.350
12.150
8.250
3.600
4.550
7.450
10.250
12.250
13.800
57.500
122.250
179.700
258.300
332.200
380.100
396.450
394.650
390.150
272.850
235.250
298.200
271.600
242.200
203.550
161.150
149.050
135.750
93.550
49.600
42.300
47.000
21.250
5.200
2.250
0.300
0.800
1.850
1.400
7.400
23.200
44.150
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720
730
740
SUMES

0.00
0.04
0.00

7.42
5.04
5.27

21.28
15.94
10.21
7,327.85
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6.384
4.782
3.063
2,198.36

1.950
0.200
0.200
3,284.10

65.250
62.300
51.550
6,767.50

RESUM MOVIMIENT DE TERRES
Esbroçada
Excavació terra vegetal
Terraplè
Excavació en desmunt

7,327.850
2,198.355
3,284.100
6,767.500

m2
m3
m3
m3

5- EXCEDENT DE TERRES I ABOCADORS
Donada la compensació de terres, el material sobrant podrà ser portat a les diferents
activitats d’abocament citades a l’annex núm. 3 de geotècnia.

6- MOVIMENT DE TERRES
D’acord amb l’estudi geotècnic, els materials excavats en les zones de desmunt
corresponen, bàsicament, a sòls tolerables per a terraplens, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques Generals de la Direcció General de Carreteres.
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1- INTRODUCCIÓ

L’objecte d’aquest annex és el dimensionament del ferm i la definició de les
seccions tipus i materials per al present projecte de millora i remodelació de la Ma3323.

2- DIMENSIONAMENT DEL FERM
2.1- Categoria del trànsit
Dades de tràfic
Dels aforaments realitzats en el tram que ens ocupa, la IMD corresponent es de
3000 vehicles/dia, i suposant un percentatge de pesats del 4%, per a un període de
projecte de 20 anys, el nombre acumulat d'eixos de vehicles pesats dóna una categoria
de tràfic T-31.
2.2- Categoria de l’explanada
Capacitat portant de l'esplanada
D'acord amb les característiques geotècniques del terreny, s'estableix una
capacitat portant corresponent a la categoria d'esplanada E-2. Segons la normativa 6.1IC es pot passar a E-3 si s’afegeixen 30 cm. de sòl estabilitzat 3, però al ser tan difícil
obtenir una explanada E-3 la deixarem en E-2 i així no utilitzarem sols estabilitzats.
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Secció de ferm
En quant a la secció de ferm s’ha emprat pel seu dimensionament el “Catálogo
de Secciones de firme” de la Instrucció de Carreteres 6.1-I.C i 6.2-I.C i la recent “Orden
Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capes estructurals de firmes”.
Amb les dades obtingudes a través de la instrucció 6-1-IC s'elegeix una secció
estructural equivalent a la B-3121, formada per:

4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 en capa de rodadura.
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S en capa intermèdia.
7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G en capa base.
40 cm de base de base granular tipus Z-1.
(Espessor total de 56 cm)
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Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d’adherència del tipus ECR-1, o ECR-2m entre la rodadura i intermitja si es disposa microaglomerat. A més, entre la capa
bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg d’emprimació del tipus ECI.
El paviment del voral constarà d’una capa de mescla bituminosa amb el mateix espessor
que la capa de ferm de la calçada.

3- DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LES SECCIONS DE FERM
3.1- Mescles bituminoses

Per a la determinació dels tipus de mescles bituminoses que s’adoptaran en cada
capa, s’ha seguit l’especificat a la taula 542.7P de l’Ordre Circular 299/89T
“Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” del Ministeri de Foment i
taula 542.9 de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y
pavimentos de hormigón”.
3.2- Betum asfàltic

L’elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria
del trànsit i de la zona tèrmica estival. Així, el betum de penetració serà 60/70 (taula
542.1P de l’Ordre Circular 299/89 T “Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en
caliente” i taula 542.1 de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas
bituminosas y pavimentos de hormigón”) a excepció de les capes de rodadura a base de
microaglomerat, que disposaran de betum modificat.
3.3- Regs d’emprimació i adherència

S’aplicarà un reg d’emprimació amb emulsió asfàltica tipus ECI abans
d’estendre la primera capa de mescla bituminosa, en contacte amb la subbase granular.
L’emulsió asfàltica serà del tipus ECI, d’acord amb l’article 530 del PG-3/75, la
posterior Ordre Circular 293/86T sobre “Ligantes Hidrocarbonados” i la posterior Ordre
Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón”.
Entre capes de mescles bituminoses de nova execució s’executarà un reg
d’adherència amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1 d’acord amb l’article 531 del PG3/75, la posterior Ordre Circular 293/86T sobre “Ligantes Hidrocarbonados” i la
posterior Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos
de hormigón”.
Entre la capa de mescla bituminosa de nova execució i la existent, al tram a
reforçar, s’executarà un reg d’adherència amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1,
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d’acord amb l’article 531 del PG-3/75, la posterior Ordre Circular 293/86T sobre
“Ligantes Hidrocarbonados” i la posterior Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares,
mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón”.
3.4- Altres actuacions a l’àmbit dels afermats

En base al fet que la nova variant s’inicia i finalitza en vials existents, l’estudi
preveu les actuacions necessàries per tal de garantir la correcta continuïtat i connexió
entre el paviment de nova construcció i els ja existents. Es tracta dels corresponents
fressats de paviments, cosits de paviments, talls amb serra de disc i també les
demolicions de ferms que siguin necessàries.
4- ASSAJOS
S'han realitzat assajos per a conèixer les característiques del terreny i carretera
actuals, sobre els quals s'ha d'assentar la nova carretera.
Del resultat dels assajos s'obté gràcies al mòdul de compressibilitat en el segon
cicle de carga (Ev2) obtingut d’acord amb la NLT-357 “Assaig de carga amb placa” un
valor adjuntat a continuació donant que l'esplanada es pot classificar del tipus E-2, ja
que tenim un sòl tolerable.
Tot seguit es mostra la taula 2 que presenta els diferents mòduls de compressibilitat
esmentats en el segon cicle de càrrega fet a l’assaig per a les tres categories d’esplanada
segons la normativa corresponent actual.

CATEGORIA DE EXPLANADA E1
Ev2 (MPa)

E2

E3

≥ 60 ≥ 120 ≥ 300

Taula 1: Valors del mòdul de compressibilitat en funció de la categoria de l’esplanada
obtinguda.
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Els tipus de sòls de l’explanació ( desmunt) o de l’obra de terra subjacent ( terraplens,
pedraplens o ompliments tot en ú) es present tot seguit segons les taules de la normativa
vigent en la figura que segueix:
SUELOS INADECUADOS O MARGINALES

E1 (Ev2≥ 60 MPA)

CATEGORIA
DE
LA
EXPLANADA

E2 (Ev2≥ 120
MPA)

E3 (Ev2≥ 300
MPA)

SUELOS TOLERABLES (0)
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E1 (Ev2≥ 60 MPA)

CATEGORIA
DE
LA
EXPLANADA

E2

(Ev2≥

120

(Ev2≥

300

MPA)

E3
MPA)

SUELOS ADECUADOS (1)
CATEGORIA
DE

E1 (Ev2≥ 60 MPA)

LA
EXPLANADA

E2

(Ev2≥

120

MPA)
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300

MPA)

SUELOS SELECCIONADOS (2) y (3)
E1 (Ev2≥ 60 MPA)

E2

(Ev2≥

120

(Ev2≥

300

-

CATEGORIA MPA)
DE
LA
EXPLANADA

E3
MPA)

ROCA (R)
E1 (Ev2≥ 60 MPA)
CATEGORIA E2
DE

(Ev2≥

120

(Ev2≥

300

MPA)

-

LA
EXPLANADA

E3
MPA)
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S’adjunta igualment un esquema de la nomenclatura que s’usa per a la composició de
l’esplanada, on s’indiquen les diferents variables que intervenen:

Suelo inadecuado o marginal (Art. 330 del PG-3)

Suelo tolerable (Art. 330 del PG-3)

Suelo adecuado (Art. 330 del PG-3)

Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3)

Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3)

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3)

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3)

Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3)

Hormigón (Art. 610 del PG-3)
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1.- INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que
defineixen el traçat geomètric de la millora i condicionament de la carretera Ma – 3323
tram Manacor – variant de Manacor, així com una descripció de les seves
característiques generals.
2.- LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació vigent aplicable en matèria de carreteres, i que ha estat considerada a la
redacció del present Projecte, ha estat la següent:
 Llei 5/90 del 24 de Maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes
Balears .
 Llei 16/01, del 14 de Desembre, d’atribució de competencies als consells
insulars en matèria de carreteres i camins.
3.- NORMATIVA EMPRADA
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció
del present Projecte , ha estat la següent:

 “Instrucción 3.1-IC Trazado”, aprovada per l’Ordre Ministerial del 27 de
desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000).
 “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, de 1967.
 Norma 6.1-IC "Secciones de firme"
 PG3
 Norma 8.2-IC "Marcas viales"
 Norma 8.1-IC "Señalización vertical"

4.- PARÀMETRES GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS
A continuació es presenta una taula resum amb els paràmetres característics del
traçat de la variant:
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Longitud

740 m

Velocitat de projecte

80 km/h

4.1.- Seccions tipus
S’ha previst la següent secció tipus per al vial:
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5.- ESQUEMA D’EIXOS
La nomenclatura dels eixos i enllaços definits per a l’alternativa escollida, és la que
queda representada a l’esquema següent:

Bases de replanteig crta. Ma-3323 Manacor-Variant Manacor
Coeficiente K aplicado 0.9996

Nº Base

Coordenada “X”

Coordenada “Y”

Coordenada “Z”

1

517881.531

4380965.830

78.180

2

517884.020

4381010.800

79.953

3

517878.983

4381087.656

82.334

4

517847.730

4381188.474

83.659

5

517832.759

4381301.870

85.338

6

517784.191

4381430.523

90.560

7

517841.010

4381279.590

85.492

8

517738.267

4381717.935

91.336

9

517679.420

4381759.903

90.523

10

517584.928

4381860.351

84.648

Als plànols que es presenten al present projecte queden representades les coordenades
anteriors i es pot observar més clarament la definició del traçat.
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1- INTRODUCCIÓ
La zona de projecte es troba situada al municipi de Manacor a la comarca de Llevant.
El municipi està situat a una zona bastant plana, sense grans depressions.
Amb aquesta finalitat, es procedeix al desenvolupament d’un estudi pluviomètric de la
zona, així com de les característiques físiques de la mateixa, per a poder emprendre
l’anàlisi hidrològic que permetrà definir les obres de drenatge requerides.

2- CLIMATOLOGIA
2.1- GENERALITATS
L'illa de Mallorca rep un total anual de devers 650 mm. El màxim sol ser a l'octubre, tret
de la part central de la Serra on és al desembre.
La variació espacial dels valors mitjans és molt destacable a causa de l'orografia.
Destaca el màxim, superior als 1.400 mm anuals, a les zones más elevades de la serra de
Tramuntana, i el mínim al litoral meridional on no se superen els 300 mm.
El clima és típicament mediterrani, templat i amb estacionament térmic. Les zones
muntanyoses e interiors són seques i sub-humides, mentres que la marina és semiàrida.
La temperatura mitjana anual esta entre 16 ºC i 17 ºC.
- Temperatures i gelades
Respecte a les temperatures a la zona de projecte, al quadre següent poden observar-se
les temperatures mitjanes mensual.
MES

TEMPERATURA
MÀXIMA(ºC)

TEMPERATURA
MÍNIMA(ºC)

Gener

15

5

Febrer

15

5

Març

18

6

Abril

20

8

Maig

24

11

Juny

28

15
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Juliol

31

18

Agost

31

19

Setembre

28

17

Octubre

24

14

Novembre

19

9

Desembre

16

6

Per altra banda les condicions locals d’humitat i el desplaçament d’aire són factors que
tenen gran importància en la incidència de les gelades. Als mesos de desembre, gener i
febrer el termòmetre es situa sovint per sota dels 0 ºC.

Les precipitacions mitjanes s’accentuen cap al NE de la comarca.
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A continuació una gràfica de les precipitacions més intenses a la zona:

Al quadre següent poden observar-se les precipitacions mitjanes mensuals.

MES

Precipitació mensual (mm)

Gener

27,2

Febrer

22,2

Març

13.5

Abril

20.7

Maig

18,4

Juny

13.8

Juliol

4

Agost

10,1

Setembre

32.6

Octubre

44.3

Novembre

43.1

Desembre

30.9
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Al mapa pluviomètric podem observar les precipitacions mitjanes anuals:
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2.2- DIAGRAMA CLIMÀTIC
Un dels diagrames climàtics més utilitzats és el de WalterGaussen, que relaciona les
temperatures i les precipitacions mitjanes mensuals.
Pels dotze mesos, i en dos eixos paral·lels, es representen els valors de temperatura
(dreta) i precipitació (esquerra).
Es pot observar clarament que el període més sec és l’estiu, presentant una forta
disminució de la precipitació associada a un augment de les temperatures, mentres que
als mesos de final d’any podem observar un gran augment de les precipitacions. Això és
molt comú en climes mediterranis.
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2.3- HIDROLOGIA
La zona de projecte s’inclou a la conca interior situada al contacte entre el Pla de
Mallorca i les Serres de Llevant i drenada pel Torrent de na Borges i els seus
afluents.Malgrat es tracta d'una plana al·luvial presenta alguns petits relleus. Els sòls
són argilosos i potents.
Paisatgísticament, l'actuació humana l'ha convertit en un mosaïc d'àrees conreades de
secà amb cereals, vinyes i regadiu, alternant amb ametlerars.
A continuació un plano dels espais lacustres de Mallorca.

També es pot veure al següent mapa la hidrología subterrània de l’illa, on podem
apreciar que Manacor es troba en una zona d’aqüífers del tipus granular fissurat.
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Mapa de les vessants de les conques a Mallorca. Observarem que la part de Manacor es
trova a la vessant d’Alcúdia sobretot a través del torrent de na Borges.
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2.4- VENTS
A l'illa de Mallorca s'aprecia un predomini de vents del SW a la badia de Palma,
mentre que a les badies d'Alcúdia i de Pollença el vent predominant és del NE. Això es
pot explicar per l'efecte de pantalla dels Pirineus i de la serra de Tramuntana, que
impedeixen que el vent de Tramuntana arribi al sud de l'illa. També influeix el règim
d'embats, predominant d'abril a octubre.
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2.5- VEGETACIÓ
La zona de projecte s’inclou dintre de l’anomenada comarca de Llevant.
En aquestes terres, sotmeses a un clima mediterrani, el que predomina són les
àrees de conreu i urbanes, tot i que en algunes zones podem trobar càrritx i altres
matolls i també algun petit pinar.
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3- DRENATGE TRANSVERSAL
El present apartat incorpora l’estudi del drenatge transversal de les obres
incloses en el “Millora i condicionament de la carretera Ma-3323”.
El drenatge transversal defineix totes aquelles obres de drenatge transversal
(O.D.T.) que garanteix el pas de les lleres naturals transversals al traçat projectat. Per
altra banda, es defineix una altra tipologia d’obres de drenatge anomenades obres de
desguàs que travessen la carretera, sense arribar a assolir entitat d’obra de drenatge
transversal, ja que els cabals a desguassar són els acumulats als punts baixos de
vaguades interceptades per la carretera, i sempre de valor reduït.
3.1- DIMENSIONAMENT DELS CONDUCTES
Les dimensions interiors a tantejar no seran inferiors a ∅ 0.40 m en les seccions
circulars.

4- DRENATGE LONGITUDINAL
En aquest apartat s’analitza el drenatge longitudinal, que s’ha projectat
mitjançant una xarxa d’elements de drenatge que recullen l’escorrentia superficial
procedent de la plataforma de la carretera i dels marges que aboquen a la mateixa.
La xarxa de drenatge està formada per elements lineals (cunetes, col·lectors,
drens, etc.), i elements puntuals (desguassos, embornals, baixants, etc.). En tot punt de
la xarxa de drenatge superficial s’haurà de complir que, pel cabal de referència que li
correspon, tant el calat com la velocitat de la corrent associada respecten les limitacions
funcionals.
4.1- CUNETES
En el present projecte s’han contemplat un tipus de cunetes: una cuneta
trepitjable TTR-10.
4.2- COL.LECTORS
El diàmetre mínim dels col·lectors s’ha fixat en 500 mm per motius de neteja, tal
com indica la instrucció 5.2-I.C.
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1.- INTRODUCCIÓ
La revisió de la seguretat vial en projectes constructius té com a principal
objectiu l’estudi de les repercussions dels diferents aspectes del projecte i de les
dotacions d’una carretera sobre la seguretat en la circulació.
Es pretén, per tant, avaluar els elements físics d’una carretera que puguin influir
en la seguretat dels seus usuaris, així com detectar els riscs potencials d’una nova via,
per tal d’assolir dos objectius principals:
I. Minimitzar el risc d’accident.
II. Reduir el cost total d’un projecte al llarg de la seva vida útil.
En absència d’una valoració econòmica dels futurs beneficis que aquestes
actuacions en seguretat vial poden produir, pot resultar difícil de decidir si el cost
addicional que això comporta està justificat.
De tota manera, està comprovat que aquest cost addicional sols és de
consideració en casos molt concrets i excepcionals, ans el contrari, l’assegurament de la
seguretat vial sols es reflexa, en mols casos, en una correcta projecció del nou vial
d’acord amb el Reglament General de Carreteres, sense que això suposi un cost
addicional considerable en comparació amb el cost del projecte.
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2.- ASPECTES A CONSIDERAR
Així, d’acord amb les recomanacions que estableix el Comité Técnico de
Seguridad Vial de la Asociación Técnica de Carreteras en la publicació del curso sobre
Redacción del Manejo Vial en Proyectos (Madrid 24-25 octubre de 1995), s’ha projectat
el nou vial tenint en compte els principals aspectes d’incidència a la seguretat.
Els principals aspectes considerats són els que s’enumeren a continuació:
1. Coordinació entre el traçat en planta i el traçat en alçat per tal de garantir les
distàncies mínimes de visibilitat, que són funció de la velocitat considerada en
cada tram.
2. Projecció dels elements de drenatge (cunetes, bermes, col·lectores, etc.) i del
perfil longitudinal i transversal que assegurin l’evacuació ràpida de l’aigua que
arriba a la plataforma.
3. Vorals que permeten la parada circumstancial i puntual d’un vehicle sense
constituir un obstacle a la circulació.
4. Control d’accessos al tronc principal per evitar possibles interferències
potencialment perilloses.
5. Senyalització vertical informativa adequada, que faciliti la circulació fluida i les
sortides i incorporacions des del tronc principal.
6. Senyalització horitzontal i vertical que assenyala convenientment els potencials
punts del conflicte.

Tot el que s’ha exposat, i el que queda recollit en el present projecte constructiu,
constitueix una sèrie de mesures preventives per tal d’aconseguir la no existència de
trams de concentració d’accidents (TCA) definits en les esmentades Recomendaciones,
tasca en la qual la fase de projecte té una transcendència important i definitiva.
En el capítol de plànols del present projecte es troba detallada la situació de la
esmentada senyalització en la carretera.
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1.- INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és definir les obres que s’han de realitzar per a
l’establiment de la Senyalització (horitzontal, vertical), i abalisament i defensa de les
obres corresponents al “Projecte de millora i condicionament de la carretera Ma-3323 a
Manacor”.
En el Document nº2 corresponent als Plànols es representen els elements
projectats en aquest annex referents a senyalització horitzontal i vertical, i elements
d’abalisament i defensa de les obres.

2.- NORMATIVA I RECOMANACIONS EMPRADES
Per a realitzar aquest annex s’han seguit els criteris i recomanacions inclosos en
els següents documents:
-

“MARCAS VIALES”. Norma de Carreteras 8.2-IC del MOPU (1994)

-

“SEÑALIZACIÓN VERTICAL”. Norma 8.1-IC del Ministerio de
Fomento (1999)

-

“SEÑALIZACIÓN DE OBRA” Instrucción 8.3-I.C.

-

Anejo I del Reglamento General de Circulación aprobado por REAL
DECRETO 1428/03, publicado en el BOE de 23-12-03

3.- SENYALITZACIÓ DEFINITIVA
3.1.- Senyalització horitzontal
S’ha disposat la senyalització horitzontal a partir de la normativa de marques
vials “Norma de Carreteres 8.2-I.C.” del M.O.P.U, Dirección General de Carreteras Per
a la definició de les marques vials segons la citada norma s’ha considerat una velocitat
màxima (VM) de 90 km/h.
En els plànols corresponents del Document nº2 es grafien les marques vials
adoptades en el projecte.
Les marques vials, amb mides i formes, són les següents:
-

Marca M-1.2. “LÍNIA DISCONTÍNUA DE SEPARACIÓ DE
CARRILS AMB DIFERENT SENTIT DE CIRCULACIÓ” Permet
l’avançament en disposar de la visibilitat necessària per a completar-lo,
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un cop iniciat, per a desistir d’ell. La ratlla serà blanca, de 10 cm
d’ample, 3,5 m de longitud i separada 9 m de la següent.

-

Marca M-1.12. “LÍNIA DISCONTÍNUA DE VORA DE CALÇADA”:
La ratlla serà de 15 cm d’ample, blanca i de longitud 1 m separada una
ratlla de l’altra, una distància de 2 m.

-

Marca M-2.2. “LÍNIA CONTÍNUA DE SEPARACIÓ DE CARRILS
AMB DIFERENT SENTIT DE CIRCULACIÓ” Prohibició de
l’avançament en no disposar de la visibilitat necessària per a completarlo, un cop iniciat, per a desistir d’ell. La ratlla serà blanca i de 10 cm
d’ample.

-

Marca M-2.6. “LÍNIA CONTÍNUA DE VORA DE CALÇADA”
Delimitació de l’extrem de la calçada, que només s’emprarà en illetes
(contorn d’illeta infranquejable) La ratlla serà de 10 cm d’ample i
blanca.

-

Marca M-3.2. “LÍNIA CONTÍNUA ADOSADA A DISCONTÍNUA”
Separació dels sentits de circulació i prohibició d’avançament als
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vehicles situats al carril contigu a la marca contínua. Les línies seran
blanques de 10 cm d’ample i separades també 10 cm. La discontinua
serà de trams de 3,5 m de longitud i separats 9 m.

-

Marca M-4.1. “LÍNIA DE DETENCIÓ OBLIGATÒRIA” Fixació de la
ratlla que cap vehicle ha d’ultrapassar sense aturar-se. En la majoria dels
casos, aquesta la trobem juntament als passos de vianants o
conjuntament amb la senyal de STOP. La línia serà blanca i de 40 cm
d’ample.

-

Marca M-4.2. “LÍNIA DE CEDIU EL PAS”. Fixació de la ratlla que cap
vehicle ha d’ultrapassar si no ha comprovat la circulació i cedit el pas
prèviament. La línia serà blanca i de 40 cm d’ample, amb una longitud
de 0,8 m i separada de la següent en 40 cm.

-

Marca M-5.2 ”FLETXA DE DIRRECCIÓ O SELECCIÓ DE
CARRILS”. Indicació del moviment o moviments permesos o obligats
als conductors que circulen pel carril al següent encreuament.

-

Marca M-6.4. “STOP”. Indicació al conductor de l’obligació de detenir
el vehicle davant d’una línia de detenció pròxima, o si aquesta no
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existís, immediatament davant de la calçada a la qual s’aproxima, i cedir
el pas als vehicles que circulen per aquesta calçada. La marca serà de
1,6 m en el sentit de la marxa, i 2,09 m normal a ell, a una distància
recomanada de entre 5 i 10 m de la marca M-4.1 davant d’ella.

-

Marca M-6.5. “CEDIU EL PAS” Indicació que obliga al conductor a
cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada que s’aproxima i de
detenir-se si és precís davant la línia de “CEDIU EL PAS”. Serà de 3,6
m en el sentit de la marxa i 1,2 m normal a ell, a una distància
recomanada de entre 5 i 10 m de la marca M-4.2 que la precedeix.
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3.2.- Senyalització vertical
El Document nº 2 inclou els plànols en els quals s’han dibuixat els senyals en el
punt quilomètric aproximat on s’han de col·locar.
Per a la definició de senyals de codi s’ha considerat la normativa per a
senyalització de carreteres convencionals amb velocitat de projecte de 80 km/h.
Els senyals de codi s’identifiquen per la numeració que ha donat la Direcció
General de Carreteres del M.O.P.T.M.A en el catàleg i significat dels senyals de juny
de 1992.
S’ha seguit els criteris i normes de la Instrucció 8.1.-I.C./99 “Senyalització
Vertical” de desembre 1999 del Ministeri de Foment i del “Manual per a la
senyalització viària d’orientació de Catalunya”.
Segons les normes abans esmentades, les mides dels senyals per a una carretera
convencional amb voral són de 90 cm de diàmetre per senyals circulars, 1350 cm de
costat per senyals triangulars, i 90 cm de distància entre dos costats oposats en el cas de
l’octògon del senyal de Stop.
Totes les dimensions dels cartells, la categoria resistent dels pals i la
fonamentació de formigó venen determinades pel programa i s’inclouen al final
d’aquest annex en forma de fitxes de senyal.
Tots els senyals seran reflectants. El nivell de reflectància serà de tipus II per als
senyals de perill, prioritat, prohibició d’entrada i presenyalització lateral, i de tipus I per
a la resta de senyals.
Els senyals seran de xapa d’acer galvanitzat, si estan situades a menys de 4 m de
la rasant de la calçada.
Els panells dels tipus presenyalització, direcció, identificació, localització i
confirmació seran de planxes d’alumini.
Les senyals i cartells es col·locaran de forma que la seva vora exterior estigui a
2.50 m de la vora exterior de la calçada (línia blanca), o a 0.50 m de la vora exterior del
voral en cas de restricció física i prèvia justificació.
L’alçada dels senyals i cartells situats al marge de la plataforma estarà a un
mínim de 2.20 m entre la rasant de la calçada i la vora inferior del senyal o cartell, llevat
dels senyals de destí, que es trobaran a 1.20m sobre la calçada.
Quan dos senyals es situen una sobre l’altra les alçades anteriors corresponen al
senyal inferior.
Els senyals o cartells situats al marge de la calçada romandran girats
lleugerament cap a fora un angle entre 5º i 10º respecte a l’eix de la calçada.
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Els senyals verticals projectats en el tram de la variant són els següents:
-

Senyal P-4 “PERILL, APROXIMACIÓ A ROTONDA” per a indicar
intersecció amb circulació giratòria.

-

Senyal R-1 “CEDIU EL PAS”. Indicació que obliga al conductor a cedir
el pas als vehicles que circulin per la calçada que s’aproxima i de
detenir-se si és precís davant la línia de “CEDIU EL PAS”.

-

Senyal R-2 “ATURADA OBLIGATÒRIA” o “STOP” en la trajectòria
secundària en la trobada amb la de major importància, o on la visibilitat
de cruïlla sobre la trajectòria principal sigui restringida.

-

Senyal R-101 “SENTIT PROHIBIT” Prohibició en aquest sentit de la
marxa.

-

Senyal R-301 “VELOCITAT MÀXIMA” La velocitat màxima de
circulació és l’indicada al senyal.
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Senyal R-305 “AVANÇAMENT PROHIBIT” No està permès realitzar
maniobres d’avançament a partir del senyal. Es col·loca en ambdós
costats de la calçada.

-

Senyal R-400c. ”SENTIT OBLIGATORI”. Senyala el sentit obligatori
de circulació que han de seguir els vehicles.

-

Senyal R-401a. ”PAS OBLIGAT” Senyala el costat de l’illeta divisòria
pel qual els vehicles han de passar obligatòriament per rebasar la secció
on estan situades.

-

Senyal R-402. ”SENTIT GIRATORI OBLIGAT” Senyala el sentit de
circulació obligat un cop entrem a la rotonda.

-

Senyal R-502. ”FI DE PROHIBICIÓ D’AVANÇAMENT” Senyala el
punt a partir del qual finalitza la prohibició d’avançament i ja es permès
realitzar aquesta maniobra.
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Per tal de completar la senyalització vertical, es disposaran cartells informatius
que indicaran les diferents direccions que es poden prendre a les diferents interseccions
de les vies.
3.3.- Balisament i defensa
Pel que fa al sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la
carretera, s’ha considerat les disposicions de l´Ordre Circular 23/08, sobre Sistemes de
Contenció de Vehicles de la Subdirecció General de Tecnologia i Projectes de la
Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A.
En base a ella, es disposarà d’un sistema de contenció de vehicles tipus barrera
bi-ona degut a en determinats trams existeix terraplè amb altura més gran de 2 metres,
consistent en la barrera BMSNA4/100a d’acer galvanitzat, amb pal de perfil cada 4
metres, tot fet de fusta.
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4.- SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
Per al disseny de la senyalització provisional de les obres s’ha emprat la Norma
8.3-I.C de Carreteres.
Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i
naturalesa de l’obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra i
garantir la seguretat dels vehicles i vianants i del personal de l’obra.

A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats.
4.1.- Senyalització horitzontal
Al llarg de les diferents fases d’obra, quan sigui necessari es procedirà al pintat
amb pintura negra de la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una
altra nova que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases.
4.2.- Senyalització vertical
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar per les diferents fases als
trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., seran les següents:

-

“SENYALITZACIÓ D’AVÍS D´OBRES” (TP-18)

-

“LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT” (TR-301)

-

“AVANÇAMENT PROHIBIT” (TR-305)
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“FI DE PROHIBICIONS” (TR-500)

A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats
de la calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals
que es detallen a continuació, i que serveixen per a guiar vehicles que travessen algun
punt dins la zona d’obra:
-

TP-28 (PROJECCIÓ DE GRAVETA)

-

TP-30 (ESGLAÓ LATERAL)

-

TB-2 (PANELL DIRECCIONAL)

-

TR-101 (ENTRADA PROHIBIDA)
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Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra als ciutadans es proposa
situar rètols d’obra (tipus A), un a cada cap del tram del carrer en obres, i una Etiqueta
de Llicència d’Obra, en un lloc fàcilment visible per als vianants, d’acord amb allò que
recomana el “Manual de Qualitat d’Obres”. El text a incorporar en aquests rètols serà
aquell que estableixi la Direcció General de Carreteres.
4.3.- Balisament i defensa de les obres
Per tal de garantir la seguretat dels vehicles i del personal de l’obra s’empraran
els elements de balisament i defensa designats com TB, TL, TC i TD a la Norma de
Carreteres 8.3-IC:
Els elements de balisament a col·locar seran els següents:
-

TB-2, PANELL DIRECCIONAL, per a indicació del sentit de circulació
i en els estrenyiments o ocupació de carrils.

-

TB-6, CON, per a delimitar les vores de la calçada per sentit de
circulació on s’estiguin realitzant les obres, sobre el límit inclinat entre
els panells TB-2 extrems, a una separació compresa entre 5 i 10m de
manera que resulti uniforme.

-

TL-10, LLUMS GROCS FIXOS O INTERMITENTS,

llums de

balisament per a vehicles situats a una distància màxima de dos metres
en el balisament frontal de tall, i de cinc metres en el balisament lateral.
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Els elements de defensa a col·locar seran els següents:
-

TD-1, BARRERES NEW JERSEY de formigó rígid portàtil per a
garantir la seguretat evitant accidents per desviacions dels vehicles dels
itineraris assenyalats.

No es preveu el tancament del carril durant hores nocturnes però en el cas
necessari per reduïda visibilitat (boira), es complementaran els panells TB-2 amb
elements lluminosos intermitents TL-2 sobre la cantonada superior del panell.
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI
Es pretén analitzar les diferents opcions des d’una perspectiva global.
A continuació es procedirà a l’estudi de les diferents solucions d’una manera integrada,
en la que es tractarà de relacionar els avantatges i inconvenients de cadascuna de les
variables analitzades.

2.- DADES GENERALS DE LES ALTERNATIVES
2.1.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES
A grans trets, les alternatives, al ser una millora i condicionament d'una carretera
existent son molt semblants. La diferencia es que s'ha variat el traçat en planta
modificant així els moviments de terres.
El que s’ha de tenir en compte en aquest annex és l’alternativa 0, és a dir, l’estat actual.
Com que ja existeix la carretera, podem explicar les seves característiques. Començant
des de la rotonda de la carretera Ma-15 tenim que la carretera es bastant estreta, amb un
desmunt de uns metres a la part exterior d’un dels carrils i amb corbes durant tot el
trajecte fins arribar a la població de Manacor, que està a una distància de 740 metres. A
més, aquesta carretera té moltes entrades i sortides de camins i l’entrada d’emergències
de l’Hospital de Manacor. També té un paviment molt deteriorat. Això provoca un
augment del perill de col·lisió entre cotxes. Aquesta carretera té unes velocitats
màximes de 80 Km/h però les mitges dels vehicles són, els lleugers 60 Km/h i els pesats
30 Km/h.

3.- ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES:
3.1.- MOVIMENTS DE TERRA:
Al ser les dues alternatives molt semblants, no podem comparar el nivell de tràfic
generat per cada una de les alternatives a estudiar ja que aquest serà el mateix. El ferm
el podríem millorar, però a les dues s’hauria de posar el més apropiat que seria el
mateix. Per això al final només ens queda mirar el traçat i sobretot mirar els moviments
de terra que econòmicament es el factor més important de la comparativa.
3.1.1

ALTERNATIVA 0 (ESCOLLIDA)
RESUM MOVIMIENT DE TERRES
Esbrossada
Excavació terra vegetal
Terraplè
Excavació en desmunt

7,327.850
2,198.355
3,284.100
6,767.500

m2
m3
m3
m3
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ALTERNATIVA 1 (ANALITZADA)
RESUM MOVIMIENT DE TERRES
Esbrossada
Excavación terra vegetal
Terraplè
Excavació en desmunt

7,458.000
2,237.000
3,128.000
6,675.000

m2
m3
m3
m3

Al ser el traçat molt semblant, les terres destinades a l’explanada seran iguals per això si
observem la diferencia entre desmunt i terraplenat podrem veure quina alternativa conté
més sobrants de terres, i per tant, quina serà més cara ja que aquests sobrants s’han de
portar al MAC INSULAR.

3.2.- LLISTAT DE MOVIMIENTS DE TERRES
3.2.1

ALTERNATIVA 0

MEDICIÓ MOVIMIENT DE TERRES
AREES
P.K.
Terrap. D.Tier.
Sup. Ocup.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

0.00
0.00
0.57
0.27
0.44
0.45
0.00
0.00
0.09
0.35
0.38
1.09
1.99
3.19
7.17
8.61
9.47
9.41
9.98
8.43
6.58
1.75
1.81
1.07

29.13
33.19
28.29
8.85
3.82
3.84
5.70
7.12
5.67
4.87
4.90
3.63
2.95
2.23
1.39
0.76
0.41
0.29
0.17
0.11
0.45
1.15
1.77
2.59

0.00
19.90
74.40
81.39
52.50
53.64
60.51
66.65
65.27
63.36
64.98
67.90
75.02
80.56
89.43
96.88
97.50
98.64
100.13
98.51
92.24
85.07
80.91
77.21

T. Vegetal

VOLUMS
Terraplè

D. Terra

0.000
5.970
22.320
24.417
15.750
16.092
18.153
19.995
19.581
19.008
19.494
20.370
22.506
24.168
26.829
29.064
29.250
29.592
30.039
29.553
27.672
25.521
24.273
23.163

0.000
0.000
2.850
4.200
3.550
4.450
2.250
0.000
0.450
2.200
3.650
7.350
15.400
25.900
51.800
78.900
90.400
94.400
96.950
92.050
75.050
41.650
17.800
14.400

0.000
311.600
307.400
185.700
63.350
38.300
47.700
64.100
63.950
52.700
48.850
42.650
32.900
25.900
18.100
10.750
5.850
3.500
2.300
1.400
2.800
8.000
14.600
21.800
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240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740

0.15
0.09
0.00
0.00
0.28
4.48
8.91
12.88
14.30
15.52
16.15
15.01
14.17
11.28
6.86
1.53
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.86
3.35
5.05
6.93
9.19
6.32
7.73
10.20
13.91
10.31
12.98
12.08
10.57
2.24
2.98
5.15
4.49
4.14
2.36
1.31
0.39
0.00
0.04
0.00

4.44
3.69
4.50
5.76
5.49
3.83
2.47
1.20
1.23
0.42
0.30
0.61
0.88
1.17
1.28
1.48
10.02
14.43
21.51
30.15
36.29
39.73
39.56
39.37
38.66
15.91
31.14
28.50
25.82
22.62
18.09
14.14
15.67
11.48
7.23
2.69
5.77
3.63
0.62
0.42
0.03
0.03
0.13
0.24
0.04
1.44
3.20
5.63
7.42
5.04
5.27

73.06
71.90
75.12
76.56
75.70
87.25
98.28
106.32
124.70
143.83
151.32
144.11
133.76
122.06
104.95
86.36
80.90
98.85
105.19
121.29
131.88
142.68
145.96
144.45
142.12
130.23
129.99
149.33
159.09
159.35
158.20
156.06
152.21
148.30
146.99
146.54
146.47
148.24
131.14
114.57
114.46
94.60
75.92
72.40
64.76
58.90
52.15
39.32
21.28
15.94
10.21
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21.918
21.570
22.536
22.968
22.710
26.175
29.484
31.896
37.410
43.149
45.396
43.233
40.128
36.618
31.485
25.908
24.270
29.655
31.557
36.387
39.564
42.804
43.788
43.335
42.636
39.069
38.997
44.799
47.727
47.805
47.460
46.818
45.663
44.490
44.097
43.962
43.941
44.472
39.342
34.371
34.338
28.380
22.776
21.720
19.428
17.670
15.645
11.796
6.384
4.782
3.063

6.100
1.200
0.450
0.000
1.400
23.800
66.950
108.950
135.900
149.100
158.350
155.800
145.900
127.250
90.700
41.950
8.250
0.600
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.300
26.050
42.000
59.900
80.600
77.550
70.250
89.650
120.550
121.100
116.450
125.300
113.250
64.050
26.100
40.650
48.200
43.150
32.500
18.350
8.500
1.950
0.200
0.200

35.150
40.650
40.950
51.300
56.250
46.600
31.500
18.350
12.150
8.250
3.600
4.550
7.450
10.250
12.250
13.800
57.500
122.250
179.700
258.300
332.200
380.100
396.450
394.650
390.150
272.850
235.250
298.200
271.600
242.200
203.550
161.150
149.050
135.750
93.550
49.600
42.300
47.000
21.250
5.200
2.250
0.300
0.800
1.850
1.400
7.400
23.200
44.150
65.250
62.300
51.550
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7,327.85

2,198.36

3,284.10

6,767.50

ALTERNATIVA 1

ESTACIÓ AS.TERR. SUP.OCUP. V.T.VEG. V.TERRA. V.D.TIER. S.TERRA. S.D.TIE.
0+020
0+030
0+040
0+050
0+060
0+070
0+080
0+090
0+100
0+110
0+120
0+130
0+140
0+150
0+160
0+170
0+180
0+190

0
24
24
19
43
26
69
16
86
2
88
7
95
23
118
33
151
42
193
53
246
68
314
95
409
115
525
125
650
133
782
135
918
134
1 052
128

0
115
115
65
180
55
235
61
297
66
363
64
427
66
493
69
562
71
633
77
710
82
792
92
884
100
984
100
1 084
101
1 186
101
1 286
99
1 386
97

0
35
35
19
54
17
71
18
89
20
109
19
128
20
148
21
169
21
190
23
213
25
238
28
265
30
295
30
325
30
356
30
386
30
416
29

0
6
6
4
10
4
15
2
17
0
17
0
18
3
21
5
26
8
35
15
50
24
74
48
122
74
196
85
281
89
370
92
462
87
548
73

0
214
214
73
287
40
328
50
377
66
443
64
507
51
558
47
606
43
649
35
684
28
712
20
732
12
744
7
751
4
755
3
758
2
761
5

0.86

32.22

0.37

10.61

0.43

4.01

0.46

4.07

0.02

5.89

0.01

7.26

0.09

5.55

0.57

4.68

0.47

4.81

1.22

3.81

1.87

3.22

2.87

2.37

6.7

1.57

8.1

0.9

8.95

0.51

8.9

0.37

9.46

0.23

7.87

0.23
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0+200
0+210
0+220
0+230
0+240
0+250
0+260
0+270
0+280
0+290
0+300
0+310
0+320
0+330
0+340
0+350
0+360
0+370
0+380
0+390
0+400
0+410

1 180
107
1 287
91
1 378
71
1 450
36
1 485
24
1 510
24
1 534
18
1 552
24
1 576
45
1 621
84
1 705
123
1 828
136
1 964
143
2 107
152
2 259
149
2 408
140
2 548
127
2 675
118
2 793
108
2 901
62
2 963
21
2 985
18

1 483
92
1 575
89
1 664
87
1 751
89
1 840
91
1 931
97
2 028
103
2 131
101
2 232
106
2 338
108
2 446
111
2 558
118
2 675
130
2 806
138
2 944
135
3 079
126
3 204
113
3 317
106
3 423
98
3 521
97
3 618
95
3 714
100

445
28
472
27
499
26
525
27
552
27
579
29
609
31
639
30
670
32
702
32
734
33
767
35
803
39
842
41
883
40
924
38
961
34
995
32
1 027
29
1 056
29
1 085
29
1 114
30
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621
43
664
19
683
16
699
9
707
6
713
5
718
4
722
9
731
27
758
58
816
92
908
120
1 028
142
1 170
156
1 326
156
1 482
146
1 628
127
1 755
99
1 854
60
1 914
24
1 937
9
1 946
6

766
12
778
20
798
25
823
42
865
44
909
42
951
56
1 008
55
1 062
43
1 105
32
1 137
18
1 156
7
1 163
2
1 165
0
1 165
0
1 166
2
1 167
4
1 171
6
1 177
8
1 185
43
1 228
94
1 322
142

6.65

0.84

1.9

1.58

1.95

2.33

1.2

2.71

0.55

5.62

0.65

3.25

0.35

5.19

0.37

6.08

1.38

4.82

4.05

3.85

7.53

2.55

10.92

1.08

13.09

0.42

15.3

0

15.88

0

15.29

0.08

13.98

0.26

11.4

0.51

8.32

0.67

3.64

0.88

1.06

7.75

0.7

11.06
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0+420
0+430
0+440
0+450
0+460
0+470
0+480
0+490
0+500
0+510
0+520
0+530
0+540
0+550
0+560
0+570
0+580
0+590
0+600
0+610
0+620
0+630

3 003
15
3 018
6
3 024
0
3 024
0
3 024
0
3 024
0
3 024
0
3 024
2
3 026
8
3 034
12
3 046
30
3 077
50
3 126
52
3 178
59
3 238
68
3 306
75
3 380
83
3 463
99
3 562
117
3 680
137
3 817
151
3 968
157

3 813
116
3 929
128
4 057
141
4 197
145
4 342
145
4 487
144
4 632
133
4 765
133
4 898
139
5 038
130
5 168
140
5 308
154
5 462
153
5 615
151
5 766
151
5 918
152
6 070
152
6 222
152
6 374
133
6 507
114
6 621
117
6 738
119

1 144
35
1 179
38
1 217
42
1 259
44
1 303
43
1 346
43
1 389
40
1 429
40
1 470
42
1 511
39
1 550
42
1 592
46
1 639
46
1 685
45
1 730
45
1 775
46
1 821
46
1 867
46
1 912
40
1 952
34
1 986
35
2 021
36
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1 952
3
1 954
1
1 955
0
1 955
0
1 955
0
1 955
0
1 955
0
1 955
0
1 955
0
1 955
1
1 957
21
1 978
46
2 024
59
2 083
73
2 156
85
2 241
94
2 335
105
2 440
121
2 561
144
2 705
153
2 858
138
2 996
2

1 464
210
1 675
274
1 948
316
2 264
329
2 593
328
2 921
327
3 248
212
3 460
181
3 641
254
3 895
231
4 126
208
4 334
183
4 517
161
4 678
137
4 815
116
4 931
200
5131
100
5231
80
5351
100
5451
250
5701
1
5702
300

0.45

17.42

0.1

24.65

0

30.11

0

33.03

0

32.76

0

32.82

0

32.64

0

9.71

0

26.52

0.09

24.19

0.19

22.07

3.96

19.56

5.26

17.08

6.58

15.08

8.05

12.31

8.99

10.85

9.76

9.91

11.28

7.7

12.93

5.39

15.79

0.28

14.77

0.09

12.83

0.06
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0+640
0+650
0+660
0+670
0+680
0+690
0+700
0+710
0+720
0+730
0+740

4 125
155
4 280
142
4 422
136
4 558
141
4 698
118
4 817
74
4 891
51
4 942
30
4 972
23
4 994
25
5 020

6 857
104
6 961
91
7 052
93
7 145
85
7 230
73
7 303
58
7 361
40
7 401
21
7 423
16
7 439
19
7 458
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2 057
31
2 088
27
2 116
28
2 143
25
2 169
22
2 191
17
2 208
12
2 220
6
2 227
5
2 231
6
2 237

2998
10
3008
0
3008
15
3023
30
3053
11
3054
0
3054
20
3074
22
3096
30
3126
2
3128

6002
0
6002
128
6130
40
6170
120
6290
150
6440
100
6540
77
6617
30
6647
20
6667
8
6675

4.8

0.01

5.49

0

6.76

0.06

7.09

0.19

6.43

0.04

4.08

1.45

2.41

3.3

1.42

5.38

0.22

6.57

0.74

4.5

0.24

5.13

Tant els serveis afectats com les expropiacions son les mateixes amb variacions
inapreciables en el terreny. L’impacte ambiental també es el mateix al ser pràcticament
el mateix traçat.
L’alternativa 0 surt més econòmica al ser menor la diferència entre desmunts i
terraplenats.

4.- DADES DE L’ALTERNATIVA ESTUDIADA
4.1.- DADES DE LA LONGITUDINAL
Ver.

Estació

Cota

Pendent.(%)

Long.(L)

Radi (kv)

Flecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0+000.000
0+018.243
0+090.853
0+181.738
0+278.471
0+400.000
0+498.698
0+703.000
0+766.887

78.230•
78.230•
82.110•
82.440•
84.920•
86.000•
89.030•
90.400•
87.396•

0.0000
5.3436
0.3631
2.5638
0.8887
3.0700
0.6706
-4.7021

32.062
69.727
57.217
60.303
76.345
119.970
67.803

600.000•
-1 400.000•
2 600.000•
-3 600.000•
3 500.000•
-5 000.000•
-1 262.000•

0.214
-0.434
0.157
-0.126
0.208
-0.360
-0.455
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4.2.- LLISTAT DE VÈRTEXS
Ver.

Esta./Cota

TE/TS

Cota
TE/TS

Pente.(%)E/S

L/Flecha

Kv/Theta(%)

1

0+000.000
78.230

0+000.000

78.230

0.0000

2

0+018.243
78.230

0+002.212
0+034.274

78.230
79.087

0.0000
5.3436

32.062
0.214

600.000
5.3436

3

0+090.853
82.110

0+055.989
0+125.717

80.247
82.237

5.3436
0.3631

69.727
-0.434

-1 400.000
-4.9805

4

0+181.738
82.440

0+153.129
0+210.347

82.336
83.173

0.3631
2.5638

57.217
0.157

2 600.000
2.2007

5

0+278.471
84.920

0+248.320
0+308.622

84.147
85.188

2.5638
0.8887

60.303
-0.126

-3 600.000
-1.6751

6

0+400.000
86.000

0+361.827
0+438.173

85.661
87.172

0.8887
3.0700

76.345
0.208

3 500.000
2.1813

7

0+498.698
89.030

0+438.713
0+558.683

87.188
89.432

3.0700
0.6706

119.970
-0.360

-5 000.000
-2.3994

8

0+703.000
90.400

0+669.099
0+736.901

90.173
88.806

0.6706
-4.7021

67.803
-0.455

-1 262.000
-5.3726

9

0+766.887
87.396

0+766.887

87.396

-4.7021

4.3.- PLANTA PUNTS SINGULARS
Estació

Longitud

Coord.
X

Coord.
Y

Azimut

Radi

0+000.000

0.000

Infinit

120.967

395.0501

Infinit

0+227.991

107.024

0+269.130

41.139

0+329.615

60.485

0+552.582

222.966

0+700.546

147.965

4 380
960.120
4 381
080.722
4 381
185.723
4 381
225.565
4 381
284.111
4 381
497.385
4 381

395.0501

0+120.967

517
882.599
517
873.203
517
853.577
517
843.376
517
828.257
517
763.233
517

381.4234

500.000
386.6614 500.000
381.1605

700.000
381.1605 Infinit
0.0000

500.000

Paràm.

X
Centro

Y
Centro

517
4 381
374.714 041.885
518
4 381
332.441 329.562
517
4 381
158.685 079.970

518

4 381
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0+766.988

66.441

741.499 643.200
517
4 381
741.499 709.641

Annex 10.- Annex alternatives
241.499 643.200
0.0000

Infinit

5.- PLÀNOLS
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1.- INTRODUCCIÓ
L'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència que necessàriament
s'ha de tramitar per l'ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, obliga a
iniciar la presa de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, amb el fi d'obtenir
un plànol parcel·lari el més complet possible, que serveixi com a base per a tramitar
l’esmenta’t expedient expropiador.
Aquesta labor comprèn una sèrie d'etapes que van des de conèixer la superfície
física i real dels terrenys i la seva propietat, fins a l'ocupació dels mateixos, passant per
una sèrie d'etapes intermèdies que van des de la definició geomètrica fins a l'aixecament
d'Actes Prèvies, càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l'ocupació, Perjudicis
per ràpida ocupació, i convenis per Mutu Acord de la valoració dels drets i béns
afectats.
Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són:
-

Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954.

-

Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de
1957.

-

Ley 6/1998 de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions.

-

Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.

-

Real Decreto 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al “Reglamento para la ejecición de la Ley Hipotecaria
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza
Urbanística”.

-

Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión
Urbanística.

Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la
referència cadastral, corresponent-se amb el llistat de propietaris afectats, on figuren a
més del nombre de la finca, el nombre de polígon, parcel·la, titularitat i les
característiques dels bens afectats.
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2.- CRITERIS ADOPTATS
2.1.- Límit d’expropiació
Segons el Decret publicat en el BOE de 30 de Juliol de 1988, en el Capítol III,
Article 21 són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i una
franja de terreny de 3 metres d’ample per a carreteres convencionals, a cada costat de la
via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de l’aresta
exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció del talús del
desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment col·lindants amb el
terreny natural. En casos especials de ponts, viaductes, túnels o estructures similars
podrà fixar com aresta exterior de l’explanació la línia de projecció ortogonal del límit
de les obres sobre el terreny ocupat pels suports de l’estructura.
Així, la zona a expropiar corresponent al tronc principal s'ha delimitat a tres
metres (3,0 m) mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix, des de la intersecció
del peu de terraplè o bé de les coronacions de desmunt amb el terreny natural. De la
mateixa manera, en el cas de l’existència de cunetes de peu de terraplè o coronació en
desmunt, es comptaran tres metres a partir de la línia més exterior d’aquestes.
El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat
igualment en tres metres (3,0 m) amb el mateix criteri que el paràgraf anterior.
Amb els camins de servei i les seves cunetes es poden donar dues situacions:
a) Que es situïn dins de la franja d’expropiació de tres metres (3,0 m)
anteriorment esmentada, no essent objecte d’expropiació addicional.
b) Que sobresurtin d’aquest límit, expropiant-se aleshores, només
l'imprescindible pels mateixos.

Pels ponts, viaductes i estructures, el límit d'expropiació s'ha grafiat seguint la
línia resultant de la projecció ortogonal de l'aresta exterior de l'obra sobre el terreny
natural.
2.2.- Descripció i tipus de terrenys afectats
Els terrenys afectats per la millora i condicionament de la carretera del present
projecte pertanyen al Terme Municipal de Manacor, a la comarca de Llevant. Els
terrenys afectats són majoritàriament sòls classificats com rústics.
A continuació exposarem la superfície afectada total:
TOTAL SUPERFICIE AFECTADA

7,657.80

M2
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2.3.- Ocupacions temporals
Es defineixen així les franges de terreny que resulten estrictament necessàries
ocupar, per a portar a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte
y per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període de
finalització d’execució de les obres.
Aquestes zones d’ocupació temporal s’utilitzaran , entre altres usos,
principalment per instal·lacions d’obra, aplec de terra vegetal, magatzems, laboratoris,
dipòsits de material y en general per a totes les instal·lacions que siguin necessàries per
a la correcta execució de les obres. També es realitzaran ocupacions temporals de
terreny per dur a terme els desviaments provisionals de les carreteres existents que
possibilitin la circulació dels vehicles durant l’execució de les obres.

3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS
Per a la determinació dels preus dels terrenys s’ha considerat la seva naturalesa
fiscal, qualificació urbanística, situació i aprofitament, aplicant les normes establertes en
la Llei d’Expropiació Forçosa de 1954 , en els seus articles 38, 39 i 43. S’assignen,
també, segons la citada Llei, indemnitzacions per portalades, tanques, recol·lectes i
d’altres perjudicis per ràpida ocupació.

Així, per calcular la valoració final de les expropiacions s’ha procedit de la
següent manera:
-

S’ha superficiat l’àrea ocupada per millora, en base a l’aplicació dels
criteris de l’apartat anterior.

-

S’ha valorat el sòl d’acord amb el tipus de terreny.

-

S'han aplicat coeficients de localització sobre les zones limítrofs amb les
carreteres i vies de comunicació existents a la zona de projecte
(carreteres Ma-15)

-

Sobre el valor del sòl s’ha aplicat el corresponent increment per tal de
valorar els arbres, les collites pendents, les instal·lacions de reg, etc.,
mitjançant l’aplicació de preus mitjos per a cada tipus de conreu (olivera,
avellaners, cereal de regadiu...).

-

S’han valorat les afeccions a les edificacions afectades per la traça. Els
imports globals s’han obtingut aplicant preus de mercat però tenint en
compte els corresponents coeficients en funció de l’estat de conservació i
l’antiguitat dels béns.
4
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La valoració de les expropiacions pels conceptes anteriors s’ha estimat en 10 €
per metre quadrat.
Amb els preus adoptats la valoració total és de 76578 € per una superfície
afectada de 7657,8 m2 d’expropiacions.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/06/12

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

23,02 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,02 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,02 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,78 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,78 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,02 €

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

24,22 €

A013D000

h

Ajudant pintor

20,44 €

A013H000

h

Ajudant electricista

20,41 €

A013M000

h

Ajudant muntador

20,44 €

A013P000

h

Ajudant jardiner

21,50 €

A0140000

h

Manobre

19,25 €

A0150000

h

Manobre especialista

19,92 €
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Data: 18/06/12

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

16,58 €

C110F900

h

Fresadora per a paviment

91,95 €

C110V025

h

Fresadora de càrrega automàtica

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

56,03 €

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

78,44 €

C1315010

h

Retroexcavadora petita

42,27 €

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

60,38 €

C1315220

h

Retroexcavadora mitjana sobre erugues

C1331100

h

Motoanivelladora petita

56,95 €

C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

62,96 €

C13350A0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

59,14 €

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,20 €

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

12,19 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,60 €

C1503000

h

Camió grua

46,00 €

C1503500

h

Camió grua de 5 t

48,42 €

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,97 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

48,98 €

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,42 €

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,70 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,77 €

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,99 €

C1709G00

h

Estenedora de granulat

39,62 €

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

60,52 €

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

41,20 €

C1B0UV10

h

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica

37,39 €

C1B0UV20

h

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

33,98 €

C200X000

h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats

119,40 €

101,38 €

4,15 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/06/12
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3

MAQUINÀRIA
CODI
CR11B710

UA
h

DESCRIPCIÓ
Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

PREU
65,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 18/06/12

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

B0111000

m3 Aigua

DESCRIPCIÓ

PREU
1,11 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

18,12 €

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

18,12 €

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

20,37 €

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

19,94 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

16,71 €

B0372000

m3 Tot-u artificial

20,48 €

B037R000

m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

16,28 €

B03HA000

t

Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos

22,31 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

105,75 €

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

160,16 €

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09 €

B0551120

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1

0,32 €

B0551A00

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAI

0,47 €

B0552420

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

0,31 €

B064100A

m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

67,16 €

B064300C

m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

64,56 €

B064500C

m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

62,92 €

B065910C

m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

70,59 €

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

39,31 €

B0710280

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

40,34 €

B0818120

kg

B0A218SS

m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm

Colorant en pols per a formigó

3,08 €
1,80 €
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5

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A31000

kg

Clau acer

1,15 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,60 €

B0B341C2

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

0,89 €

B0D21030

m

0,44 €

B0D71130

m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,30 €

B0DF6F0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,29 €

B0DF8H0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,50 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51 €

B0EA3416

u

Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara
vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3

0,69 €

B0F1D272

u

Maó calat, de 290x140x70 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,34 €

B0F1DHA1

u

Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,16 €

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,15 €

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,19 €

B6AZ3231

u

Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m

6,16 €

B6AZA231

u

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m

22,13 €

m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163,
de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de
1.3 m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb
cantell llis

4,91 €

B7C23600

B8111180

t

Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs

B83Z1100

u

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

6,56 €

B96512D0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

5,14 €

52,70 €

0,23 €
10,02 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B96613C0

m

Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

19,77 €

B991A100

u

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior

132,00 €

B9E1S000

m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants

10,82 €

B9F16200

m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt

15,25 €

B9H1D110

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

49,00 €

B9H1E210

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

47,28 €

B9H1N120

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat

61,24 €

BBA12000

kg

Pintura no reflectora per a senyalització

5,75 €

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

3,77 €

BBA2AA00

m

Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

17,38 €

BBM11302

u

Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

195,89 €

BBM12702

u

Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

94,17 €

BBM13702

u

Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

143,92 €

BBM1APD2

u

Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

158,82 €

BBM1BQB2

u

Placa d'orientació o situació, de 95x70 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

190,60 €

BBM2AA00

m

Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

17,38 €

BBMZ2612

m

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

31,93 €

BBMZP010

m

Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

5,47 €

BD559100

m

Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós

21,85 €

BD5Z8BC0

u

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 700x700x35 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 25 dm2 de superfície d'absorció

88,85 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BF52D400

m

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

11,42 €

BFB16600

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,66 €

BFB24300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2

0,17 €

BFW52DB0

u

Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat

4,69 €

BFWB1605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

3,85 €

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

1,61 €

BFY52DB0

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil·laritat

0,76 €

BFYB1605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,02 €

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

0,03 €

BG145B02

u

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per
a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment

311,54 €

BG1A0440

u

Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta

130,11 €

BG1A0920

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior

203,60 €

BG1A0940

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta

305,40 €

BG21RF10

m

Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de
gruix

1,81 €

BG21RL10

m

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix

3,85 €

BG21RP10

m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix

5,70 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG315800

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2

12,92 €

BG31J500

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2

4,51 €

BG31J600

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2

8,01 €

BG31J700

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2

11,61 €

BG343400

m

Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, tripolar de 3x4 mm2

2,51 €

BG393E00

m

Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2

9,96 €

BG513730

u

Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A

187,67 €

BGD14420

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 18.3 mm de diàmetre, de 300
µm

23,05 €

BGG11A80

u

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei

11.355,00 €

BGW14000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

1,31 €

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

4,50 €

BGW34000

u

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

0,34 €

BGYD1000

u

Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

3,93 €

BHM31NAA

u

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5

465,55 €

BHN32G40

u

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

388,80 €
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CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

BJS5C100

u

Degoter autocompensant i antidrenant

BN3144F0

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

116,08 €

BR411238

u

Acacia dealbata de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor
de 25 l

109,20 €

38,94 €
0,39 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

D0391311

m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

74,57 €

Parcial

19,92000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

20,91600
20,91600

1,77000 =

0,750 /R x

Subtotal...

1,32750

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,520

x

20,37000 =

30,96240

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

105,75000 =

21,15000

DESPESES AUXILIARS

h

Manobre especialista

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,20916

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,56506

Rend.: 1,000

82,22 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

1,100 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

52,11240

74,56506

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

52,11240

1,32750

COST DIRECTE

m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021

20,91600

1,32750

Materials:
B0312020

Subtotal...

Import

21,91200
21,91200

1,77000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,06200

m3

Aigua

0,180

x

1,11000 =

0,19980

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

18,12000 =

11,77800

B0331Q10

t

1,550

x

16,71000 =

25,90050

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

105,75000 =

21,15000

DESPESES AUXILIARS

59,02830
1,00%

21,91200

1,06200

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,06200

59,02830
0,21912

COST DIRECTE

82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,22142
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

D060Q021

m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

84,87 €

Parcial

19,92000 =

1,100 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

21,91200
21,91200

1,77000 =

0,600 /R x

Subtotal...

1,06200

m3

Aigua

0,180

x

1,11000 =

0,19980

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

18,12000 =

11,77800

B0331Q10

t

1,550

x

16,71000 =

25,90050

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,225

x

105,75000 =

23,79375

DESPESES AUXILIARS

h

Manobre especialista

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,21912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,86517

Rend.: 1,000

81,22 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

61,67205

84,86517

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

61,67205

1,06200

COST DIRECTE

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701641

21,91200

1,06200

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

19,92000
19,92000

1,77000 =

0,700 /R x

1,11000 =

0,22200

x

20,37000 =

33,20310

x

105,75000 =

26,43750

DESPESES AUXILIARS

59,86260
1,00%

19,92000

1,23900
1,23900

Subtotal...

Import

1,23900

59,86260
0,19920

COST DIRECTE

81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,22080
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

D0701821

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

92,73 €

Parcial

19,92000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

19,92000
19,92000

1,77000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,23900

m3

Aigua

0,200

x

1,11000 =

0,22200

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,520

x

20,37000 =

30,96240

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

105,75000 =

40,18500

DESPESES AUXILIARS

h

Manobre especialista

1,00%

h

Formigonera de 165 l

92,72760

Rend.: 1,000

99,32 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

1,000 /R x

1,77000 =

0,700 /R x

m3

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

Aigua

1,23900

1,11000 =

0,22200

1,480

x

20,37000 =

30,14760

0,450

x

105,75000 =

47,58750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

77,95710
1,00%

19,92000

1,23900

x

0,200

Import

19,92000
19,92000

Subtotal...
Materials:
B0111000

0,19920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

71,36940

92,72760

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

71,36940

1,23900

COST DIRECTE

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701911

19,92000

1,23900

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,23900

77,95710
0,19920

COST DIRECTE

99,31530

COST EXECUCIÓ MATERIAL

99,31530
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

D070A4D1

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

110,95 €

Parcial

19,92000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

B0512401

t

0,200

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria CL 90

400,000

20,91600
20,91600

1,77000 =

0,725 /R x

1,11000 =

0,22200

x

20,37000 =

31,16610

x

105,75000 =

21,15000

x

0,09000 =

36,00000

DESPESES AUXILIARS

88,53810
1,00%

20,91600

1,28325
1,28325

Subtotal...

Import

1,28325

88,53810
0,20916

COST DIRECTE

110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,94651
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

E612G53W

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x70 mm, d'una cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

49,05 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,800 /R x

23,02000 =

18,41600

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,25000 =

7,70000

A0150000

h

Manobre especialista

0,200 /R x

19,92000 =

3,98400

Subtotal...
Maquinària:
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

30,10000

1,70000 =

0,200 /R x

Subtotal...

0,34000

m3

Aigua

0,0151

x

1,11000 =

0,01676

B0710280

t

0,0671

x

40,34000 =

2,70681

B0F1D272

u

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Maó calat, de 290x140x70 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

44,520

x

0,34000 =

15,13680

DESPESES AUXILIARS

E614HSAK

h
h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

49,05287

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,05287

Rend.: 1,000

21,09 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,460 /R x

23,02000 =

10,58920

Manobre

0,230 /R x

19,25000 =

4,42750

Subtotal...
Materials:
B0FA12A0

u

D070A4D1

m3

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

17,86037
0,75250

Unitats

A0140000

17,86037

0,34000

2,50%

m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10

Mà d'obra:
A0122000

30,10000

0,34000

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

15,01670

22,5012

x

0,19000 =

4,27523

0,0128

x

110,94651 =

1,42012

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,69535

Import

15,01670

5,69535

2,50%

0,37542

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,08747
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,08747

Rend.: 1,000

7,14 €

m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix, de 1,3
m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col·locades no adherides

E7C23601

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,02000 =

1,38120

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

19,25000 =

0,57750

Subtotal...
Materials:
B7C23600

m2

Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163,
de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de
1.3 m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb
cantell llis

1,050

1,95870

4,91000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

5,15550

5,15550

0,02938
7,14358

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,14358

Rend.: 1,000

16,73 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,390 /R x

23,02000 =

8,97780

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,25000 =

4,62000

Subtotal...
h

Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats

5,15550

1,50%

Mà d'obra:
A0122000

Maquinària:
C200X000

1,95870

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIII W1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat

E811A5S2

Import

0,390 /R x

13,59780

4,15000 =
Subtotal...

1,61850

m3

Aigua

0,0071

x

1,11000 =

0,00788

B8111180

t

Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs

0,0221

x

52,70000 =

1,16467

DESPESES AUXILIARS

13,59780

1,61850

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,17255

1,61850

1,17255

2,50%

0,33995

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,72880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,72880
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

G931201J

m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

28,10 €
Parcial

19,25000 =

0,042 /R x

Subtotal...

0,80850
0,80850

Maquinària:
C1331200

h

Motoanivelladora mitjana

0,017 /R x

62,96000 =

1,07032

C13350A0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

0,023 /R x

59,14000 =

1,36022

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

42,60000 =

0,21300

Subtotal...

2,64354

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,11000 =

0,05550

B0372000

m3

Tot-u artificial

1,200

x

20,48000 =

24,57600

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

24,63150

0,01213

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,09567

Rend.: 1,000

2,64 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,010 /R x

23,02000 =

0,23020

A0140000

h

Manobre

0,040 /R x

19,25000 =

0,77000

Subtotal...

1,00020

Maquinària:
C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,005 /R x

12,19000 =

0,06095

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,005 /R x

28,42000 =

0,14210

C1709G00

h

Estenedora de granulat

0,005 /R x

39,62000 =

0,19810

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,005 /R x

60,52000 =

0,30260

Subtotal...

B0552420

kg

Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos
Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1

24,63150

28,09567

Unitats

t

2,64354

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B03HA000

0,80850

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple
amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1

G9K11B70

Import

0,70375

0,024

x

22,31000 =

0,53544

1,250

x

0,31000 =

0,38750

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,92294

Import

1,00020

0,70375

0,92294

1,50%

0,01500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,64189

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,64189
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

K225BS70

m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera
de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25
cm

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

40,88 €

Parcial

19,25000 =

0,500 /R x

Subtotal...
Materials:
B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

1,717

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K614TK1E

9,62500
9,62500

18,12000 =

x

31,11204
31,11204

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

40,88142

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,88142

Rend.: 1,000

18,41 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,435 /R x

23,02000 =

10,01370

A0140000

h

Manobre

0,190 /R x

19,25000 =

3,65750

Subtotal...

D0701821

m3

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,67120

25,370

x

0,15000 =

3,80550

0,0064

x

92,72760 =

0,59346

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

K89FGBPC

4,39896

4,39896

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

18,41194

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,41194

Rend.: 1,000

4,54 €

Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de
diàmetre, com a màxim

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a pintor

0,140 /R x

23,02000 =

3,22280

A013D000

h

Ajudant pintor

0,017 /R x

20,44000 =

0,34748

Subtotal...
Esmalt sintètic

13,67120

0,34178

Unitats

kg

Import

2,50%

Mà d'obra:
A012D000

Materials:
B89ZB000

31,11204
0,14438

Mà d'obra:
A0122000

u

9,62500

1,50%

m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4

Materials:
B0F74240

Import

0,0612

x

10,02000 =

3,57028
0,61322

Import

3,57028
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B8ZAF000

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Imprimació fosfatant

PREU
0,0459

6,56000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

K9361560

0,30110
0,91432

1,50%

0,05355

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,53815

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,53815

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

Rend.: 1,000

12,89 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

23,02000 =

2,30200

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,25000 =

3,85000

Subtotal...
Materials:
B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

0,103

6,15200

64,56000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

KF52D4B5

6,64968

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,89396

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,89396

Rend.: 1,000

23,91 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,225 /R x

23,78000 =

5,35050

A013M000

h

Ajudant muntador

0,225 /R x

20,44000 =

4,59900

Subtotal...

BFW52DB0

u

BFY52DB0

u

6,64968
0,09228

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
soterrat

Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil·laritat

6,15200

1,50%

Unitats

m

Import

6,64968

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BF52D400

0,91432

9,94950

1,020

x

11,42000 =

11,64840

0,300

x

4,69000 =

1,40700

1,000

x

0,76000 =

0,76000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,81540

Import

9,94950

13,81540

1,50%

0,14924

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,91414
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 1

1612C229

m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de
dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14 cm
de gruix de maó calat de 290x140x70 mm, col·locat amb
morter industrial, revestiment intermedi de la cara interior del
full principal amb arrebossat projectat W1, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 30 kPa, de 60 mm de gruix i full interior format
per paredó de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100
mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons DB-HS

Rend.: 1,000

m2

E614HSAK

m2

E7C23601

m2

E811A5S2

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x70 mm, d'una cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix, de 1,3
m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col·locades no adherides
Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIII W1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat

94,01 €

Preu €

Unitats
Partides d'obra:
E612G53W

39147131

x

49,05287 =

49,05287

1,000

x

21,08747 =

21,08747

1,000

x

7,14358 =

7,14358

1,000

x

16,72880 =

16,72880

G9K11B70

m2

Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM
Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple
amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1

94,01272

94,01272

COST EXECUCIÓ MATERIAL

94,01272

Rend.: 1,000

16,69 €

Preu €

Unitats
m3

94,01272

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Voral d'amplària >= 1.25 m per a carretera de ferm flexible i
trànsit pesat T41, format per tractament superficial per mitjà
de reg amb granulats, amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E1

Partides d'obra:
G931201J

Parcial

1,000

Subtotal...

P- 2

23,91414

Parcial

0,500

x

28,09567 =

14,04784

1,000

x

2,64189 =

2,64189

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

16,68973

Import

16,68973

16,68973
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

4J11D1AA

m

Rend.: 1,000

Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure
semidur de diàmetre 54 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1
capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits
entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la
reposició del paviment

m3

K614TK1E

m2

K89FGBPC

m

K9361560

m2

KF52D4B5

m

Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera
de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25
cm
Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4
Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de diàmetre,
com a màxim
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm
Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
soterrat

54,10 €

Preu €

Unitats
Partides d'obra:
K225BS70

16,68973

Parcial

0,080

x

40,88142 =

3,27051

0,900

x

18,41194 =

16,57075

1,000

x

4,53815 =

4,53815

0,450

x

12,89396 =

5,80228

1,000

x

23,91414 =

23,91414

Subtotal...

P- 4

B064112

54,09583

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,09583

m3 Fonaments i alçats de murs de contenció i rodona inclosa la
preparació de la base d'assentament, est

m3

Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

54,09583

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Rend.: 1,000

180,240

12.104,92 €

Preu €

Unitats
Materials:
B064100A

54,09583

Import

x

67,16000 =

Subtotal...

Parcial

Import

12.104,91840

12.104,91840

12.104,91840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12.104,91840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12.104,91840
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 5

BBA113

u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Premarcatge, primera aplicació i segona aplicació de pintura
en paraules, símbols,etc

Preu €

Unitats
Materials:
BBA12000

kg

Pintura no reflectora per a senyalització

150,94 €

26,250

5,75000 =

x

Subtotal...

P- 6

m

BBA114

m

u

BD5222

u

Rend.: 1,000
Preu €

424,000

17,38000 =

x

E2211011

Manobre

7.369,12000

7.369,12000

7.369,12000

Rend.: 1,000
Preu €

2,000

88,85000 =

x

Parcial

177,70 €
Import

177,70000

177,70000

177,70000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

177,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

177,70000

m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

h

7.369,12000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000
Unitats

Mà d'obra:
A0140000

7.369,12 €
Import

7.369,12000

Subtotal...

P- 8

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

embornal 60x70cm reixa de fosa dúctil

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 700x700x35 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 25 dm2 de superfície d'absorció

150,93750

150,93750

Unitats
Materials:
BD5Z8BC0

150,93750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 7

150,93750

150,93750

Barrera de seguretat mixta metal·lica-fusta

Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BBA2AA00

Parcial

0,300 /R x

5,86 €

Preu €
19,25000 =
Subtotal...

Parcial

Import

5,77500
5,77500

5,77500
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

P- 9

E222B623

1,50%

0,08663

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,86163

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,86163

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

9,79 €

Parcial

19,25000 =

0,090 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1315010

h

Retroexcavadora petita

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 10

E832C1DD

1,73250
1,73250

42,27000 =

0,190 /R x

8,03130
8,03130

0,02599
9,78979

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,78979

Rend.: 1,000

59,46 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a paleta

1,375 /R x

23,02000 =

31,65250

A0140000

h

Manobre

0,687 /R x

19,25000 =

13,22475

Subtotal...

B83Z1100

u

D0701641

m3

D0701911

m3

8,03130

1,50%

Mà d'obra:
A0122000

u

1,73250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de
400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Materials:
B0EA3416

Import

44,87725

0,69000 =

8,62859

x

0,23000 =

2,87500

x

81,22080 =

1,62442

x

99,31530 =

0,10925

Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara
vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

12,5052

x

12,500

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020

0,0011

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

13,23726

Import

44,87725

13,23726

3,00%

1,34632

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

59,46083
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CODI

UA

PREU
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COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 11

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

E921R01F

Rend.: 1,000

h

Manobre

24,99 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Parcial

19,25000 =

0,060 /R x

Subtotal...

1,15500

h

Motoanivelladora petita

0,035 /R x

56,95000 =

1,99325

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,030 /R x

66,20000 =

1,98600

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025 /R x

42,60000 =

1,06500
5,04425

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,050

x

1,11000 =

0,05550

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

1,150

x

16,28000 =

18,72200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

18,77750

1,15500

5,04425

18,77750

1,50%

0,01733

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,99408

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,99408

m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs
de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

E9E1S015

Import

1,15500

Maquinària:
C1331100

Subtotal...

P- 12

59,46083

Rend.: 1,000

31,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x

23,02000 =

10,35900

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,25000 =

5,77500

Subtotal...

16,13400

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,010

x

1,11000 =

0,01110

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,0449

x

19,94000 =

0,89531

B051E201

t

0,0031

x

160,16000 =

0,49650

B0818120

kg

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
Colorant en pols per a formigó

0,255

x

3,08000 =

0,78540

B9E1S000

m2

1,020

x

10,82000 =

11,03640

D0391311

m3

Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants
Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0306

x

74,56506 =

2,28169

Subtotal...

15,50640

Import

16,13400

15,50640
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DESPESES AUXILIARS

P- 13

u

EGD1442E

1,50%

0,24201

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

31,88241

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,88241

Rend.: 1,000

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

38,91 €

Parcial

0,266 /R x

23,78000 =

6,32548

0,266 /R x

20,41000 =

5,42906

Subtotal...
Materials:
BGD14420

u

BGYD1000

u

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18.3 mm de diàmetre, de 300 µm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

11,75454

1,000

x

23,05000 =

23,05000

1,000

x

3,93000 =

3,93000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 14

u

EGG11A80

26,98000

0,17632
38,91086

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,91086

Rend.: 1,000

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

11.634,14 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

4,000 /R x

23,78000 =

95,12000

A013H000

h

Ajudant electricista

4,000 /R x

20,41000 =

81,64000

Subtotal...
Grua autopropulsada de 12 t

2,000 /R x

48,98000 =
Subtotal...

Materials:

26,98000

1,50%

Unitats

h

11,75454

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Maquinària:
C150G800

Import

176,76000

Import

176,76000

97,96000
97,96000

97,96000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BGG11A80

UA
u

DESCRIPCIÓ
Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei

PREU
1,000

x

11.355,00000 =

11.355,00000

Subtotal...

11.355,00000

DESPESES AUXILIARS

P- 15

u

EN3144F7

2,50%

4,41900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11.634,13900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11.634,13900

Rend.: 1,000

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment

123,49 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

23,78000 =

3,92370

A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

20,44000 =

3,37260

Subtotal...
Materials:
BN3144F0

u

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt

1,000

7,29630

116,08000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 16

F2168961

Manobre

116,08000

116,08000

116,08000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

123,48574

COST EXECUCIÓ MATERIAL

123,48574

Rend.: 1,000

0,035 /R x

2,80 €

Preu €
19,25000 =
Subtotal...

Maquinària:

7,29630

0,10944

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

h

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

11.355,00000

Parcial

Import

0,67375
0,67375

0,67375
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C1315020

UA
h

DESCRIPCIÓ
Retroexcavadora mitjana

PREU
60,38000 =

0,035 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 17

m

F2191202

h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,79716

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,79716

Rend.: 1,000

1,21 €

Preu €

Parcial

60,38000 =

0,020 /R x

Subtotal...

P- 18

F221A620

Manobre

1,20760

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

1,20760

Rend.: 1,000

5,29 €

Preu €

Parcial

19,25000 =

0,010 /R x

78,44000 =

0,065 /R x

DESPESES AUXILIARS

F226170A

Import

0,19250
0,19250

Subtotal...

P- 19

1,20760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1311270

1,20760

1,20760

m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics

h

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

2,11330
0,01011

Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Retroexcavadora mitjana

2,11330
1,50%

Unitats
Maquinària:
C1315020

2,11330

0,19250

5,09860
5,09860

5,09860

1,50%

0,00289

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,29399

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,29399

m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Rend.: 1,000

Unitats

5,22 €

Preu €

Parcial

Maquinària:
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,040 /R x

56,03000 =

2,24120

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,045 /R x

66,20000 =

2,97900

Subtotal...

5,22020

Import

5,22020
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 20

CODI

UA

m

F6A11636

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,22020

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,22020

Rend.: 1,000

Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

h

A012N000

h

A013M000

h

12,59 €

Parcial

0,080 /R x

23,78000 =

1,90240

Oficial 1a d'obra pública

0,100 /R x

23,02000 =

2,30200

Ajudant muntador

0,080 /R x

20,44000 =

1,63520

Oficial 1a muntador

Subtotal...
Materials:
B0A218SS

m2

B6AZ3231

u

B6AZA231

u

D060P021

m3

Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

5,83960

1,010

x

1,80000 =

1,81800

0,340

x

6,16000 =

2,09440

0,067

x

22,13000 =

1,48271

0,0154

x

82,22142 =

1,26621

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 21

m

F96512D9

6,66132

5,83960

6,66132

1,50%

0,08759

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

12,58851

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,58851

Rend.: 1,000

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5
Unitats

24,44 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,235 /R x

23,02000 =

5,40970

A0140000

h

Manobre

0,484 /R x

19,25000 =

9,31700

Subtotal...
Materials:

Import

14,72670

Import

14,72670
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B064500C

UA
m3

B0710250

t

B96512D0

m

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

PREU
0,0638

x

62,92000 =

4,01430

0,0021

x

39,31000 =

0,08255

1,050

x

5,14000 =

5,39700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

m

F975M23B

h

0,22090

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,44145

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,44145

Rend.: 1,000

Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins de formigó, de
20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0140000

h

Oficial 1a d'obra pública
Manobre

20,95 €

Preu €

Parcial

0,480 /R x

23,02000 =

11,04960

0,120 /R x

19,25000 =

2,31000

Subtotal...

13,35960

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,11000 =

0,00222

B0512401

t

0,002

x

105,75000 =

0,21150

B9F16200

m2

0,400

x

15,25000 =

6,10000

D0701821

m3

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0116

x

92,72760 =

1,07564

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 23

u

F991A100

9,49385

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

9,49385

7,38936

Import

13,35960

7,38936

1,50%

0,20039

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,94935

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,94935

Rend.: 1,000

Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior,
col·locat sobre base de formigó
Unitats

159,74 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

23,02000 =

11,51000

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

19,25000 =

9,62500

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B064500C

m3

B991A100

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior

21,13500

0,100

x

62,92000 =

6,29200

1,000

x

132,00000 =

132,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 24

t

F9H1D113

138,29200
1,50%

0,31703
159,74403

COST EXECUCIÓ MATERIAL

159,74403

Rend.: 1,000

53,18 €

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de
l'assaig marshall

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

23,02000 =

0,43738

A0140000

h

Manobre

0,086 /R x

19,25000 =

1,65550

Subtotal...

2,09288

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

66,20000 =

0,79440

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

53,99000 =

0,53990

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

60,52000 =

0,72624

Subtotal...
t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

1,000

2,06054

49,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 25

t

F9H1E214

h

2,09288

2,06054

49,00000
49,00000

49,00000
0,03139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

53,18481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,18481

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall

Oficial 1a d'obra pública

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012N000

138,29200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B9H1D110

21,13500

0,019 /R x

51,46 €

Preu €
23,02000 =

Parcial
0,43738

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0140000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre

PREU
19,25000 =

0,086 /R x

Subtotal...

2,09288

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

66,20000 =

0,79440

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

53,99000 =

0,53990

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

60,52000 =

0,72624

Subtotal...
Materials:
B9H1E210

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració

1,000

2,06054

47,28000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

t

F9H1N124

47,28000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

51,46481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,46481

Rend.: 1,000

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

65,42 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019 /R x

23,02000 =

0,43738

h

Manobre

0,086 /R x

19,25000 =

1,65550

Subtotal...

2,09288

Maquinària:
C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012 /R x

66,20000 =

0,79440

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010 /R x

53,99000 =

0,53990

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,012 /R x

60,52000 =

0,72624

Subtotal...
Mescla bituminosa contínua en calent de composició drenant
PA-12 amb granulat granític i betum modificat

1,000

2,06054

61,24000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

F9J12P50

Import

2,09288

2,06054

61,24000
61,24000

61,24000

1,50%

0,03139

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

65,42481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,42481

Rend.: 1,000

0,90 €

m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI,
amb dotació 1,5 kg/m2
Unitats

Mà d'obra:

47,28000
0,03139

A0140000

t

2,06054

47,28000

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B9H1N120

2,09288

1,50%

Unitats

P- 27

1,65550

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0150000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Manobre especialista

PREU
19,92000 =

0,004 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,07968

28,42000 =

0,004 /R x

Subtotal...
Materials:
B0551A00

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAI

1,500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

F9J13K40

Manobre especialista

0,70500

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,89956

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,89956

Rend.: 1,000

0,47 €

Preu €

Parcial

19,92000 =

0,003 /R x

28,42000 =

0,003 /R x

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 29

m

FFB16655

0,08526

0,32000
0,32000

0,32000

1,50%

0,00090

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,46592

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,46592

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa
Unitats

9,03 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,160 /R x

23,78000 =

3,80480

A013M000

h

Ajudant muntador

0,160 /R x

20,44000 =

3,27040

Subtotal...
Materials:

0,05976

0,08526
0,08526

0,32000 =

x

Import

0,05976
0,05976

Subtotal...
Materials:
B0551120

0,70500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
Maquinària:
C1702D00

0,70500

0,00120

m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1,
amb dotació 1 kg/m2

h

0,11368

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

0,07968

0,11368
0,11368

0,47000 =

x

0,07968

7,07520

Import

7,07520
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BFB16600

UA
m

BFWB1605

u

BFYB1605

u

DESCRIPCIÓ
Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

PREU
1,020

x

0,66000 =

0,67320

0,300

x

3,85000 =

1,15500

1,000

x

0,02000 =

0,02000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 30

m

FFB24355

1,84820
1,50%

0,10613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,02953

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,02953

Rend.: 1,000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

2,93 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050 /R x

23,78000 =

1,18900

A013M000

h

Ajudant muntador

0,050 /R x

20,44000 =

1,02200

Subtotal...
Materials:
BFB24300

m

BFWB2405

u

BFYB2405

u

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

2,21100

1,020

x

0,17000 =

0,17340

0,300

x

1,61000 =

0,48300

1,000

x

0,03000 =

0,03000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 31

u

FJS5C100

1,84820

0,68640

Import

2,21100

0,68640

1,50%

0,03317

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,93057

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,93057

Rend.: 1,000

Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,020 /R x

23,78000 =

0,47560

A013M000

h

Ajudant muntador

0,020 /R x

20,44000 =

0,40880

Subtotal...

0,88440

1,29 €
Import

0,88440
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
BJS5C100

UA

DESCRIPCIÓ

u

Degoter autocompensant i antidrenant

PREU
1,000

0,39000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 32

FR114588

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1,28767

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,28767

Rend.: 1,000

0,30 €

Preu €

Parcial

65,00000 =

0,0046 /R x

Subtotal...

P- 33

G219Q200

h

Oficial 1a

h

Manobre especialista

0,29900
0,29900

0,29900

0,29900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,29900

Rend.: 1,000
Unitats

A0150000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

Mà d'obra:
A0121000

0,39000
0,01327

m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària,
amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80
obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb
remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina

h

0,39000
1,50%

Unitats
Maquinària:
CR11B710

0,39000

0,38 €

Preu €

Parcial

0,0015 /R x

23,02000 =

0,03453

0,003 /R x

19,92000 =

0,05976

Subtotal...

0,09429

Maquinària:
C110F900

h

Fresadora per a paviment

0,0015 /R x

91,95000 =

0,13793

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

0,0015 /R x

56,03000 =

0,08405

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0015 /R x

41,20000 =

0,06180

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,28378

Import

0,09429

0,28378

1,50%

0,00141

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,37948

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,37948
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 34

G2241010

m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

Parcial

19,25000 =

0,022 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1315220

h

Retroexcavadora mitjana sobre erugues

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 35

G91913C1

Manobre

1,21656

1,64641

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,64641

Rend.: 1,000

5,53 €

Preu €

Parcial

19,25000 =

0,045 /R x

0,86625

h

Motoanivelladora petita

0,025 /R x

56,95000 =

1,42375

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,035 /R x

66,20000 =

2,31700

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,020 /R x

42,60000 =

0,85200

Subtotal...
m3

Aigua

0,050

4,59275

1,11000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

G96613C5

Import

0,86625

Maquinària:
C1331100

Materials:
B0111000

1,21656

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...

P- 36

1,21656

0,00635

m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada
de 35 a 45 cm de gruix, i compactació del material al 100 %
del PM

h

0,42350

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

0,42350
0,42350

101,38000 =

0,012 /R x

1,65 €
Import

0,86625

4,59275

0,05550
0,05550

0,05550

1,50%

0,01299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,52749

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,52749

Rend.: 1,000

Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5
Unitats

39,26 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,280 /R x

23,02000 =

6,44560

A0140000

h

Manobre

0,466 /R x

19,25000 =

8,97050

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B064500C

m3

B0710250

t

B96613C0

m

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340

15,41610

0,044

x

62,92000 =

2,76848

0,0021

x

39,31000 =

0,08255

1,050

x

19,77000 =

20,75850

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 37

u

GB2Z1000

23,60953

15,41610

23,60953

1,50%

0,23124

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

39,25687

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,25687

Rend.: 1,000

Extrem ancorat de barrera flexible

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,060 /R x

23,02000 =

24,40120

A0140000

h

Manobre

6,500 /R x

19,25000 =

125,12500

Subtotal...

149,52620

Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

0,140

x

1,15000 =

0,16100

B0B2A000

kg

12,250

x

0,60000 =

7,35000

B0D21030

m

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,650

x

0,44000 =

0,28600

B0D71130

m2

0,220

x

1,30000 =

0,28600

BBM2AA00

m

8,000

x

17,38000 =

139,04000

BBMZP010

m

3,000

x

5,47000 =

16,41000

D060Q021

m3

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

1,200

x

84,86517 =

101,83820

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

265,37120

417,14 €
Import

149,52620

265,37120

1,50%

2,24289

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

417,14029

COST EXECUCIÓ MATERIAL

417,14029
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 38

GBA1U311

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

2,22 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,005 /R x

23,02000 =

0,11510

A0150000

h

Manobre especialista

0,004 /R x

19,92000 =

0,07968

Subtotal...
Maquinària:
C1B0UV10

h

C1B0UV20

h

0,19478

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica

0,001 /R x

37,39000 =

0,03739

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

0,001 /R x

33,98000 =

0,03398

Subtotal...

0,07137

Materials:
BBA12000

kg

Pintura no reflectora per a senyalització

0,300

x

5,75000 =

1,72500

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,060

x

3,77000 =

0,22620

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 39

m

GBA1U321

1,95120

Import

0,19478

0,07137

1,95120

1,50%

0,00292

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,22027

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,22027

Rend.: 1,000

Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat

3,15 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,004 /R x

23,02000 =

0,09208

A0150000

h

Manobre especialista

0,003 /R x

19,92000 =

0,05976

Subtotal...

0,15184

Maquinària:
C1B0UV10

h

Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica

0,001 /R x

37,39000 =

0,03739

C1B0UV20

h

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

0,001 /R x

33,98000 =

0,03398

Subtotal...

0,07137

Materials:
BBA12000

kg

Pintura no reflectora per a senyalització

0,450

x

5,75000 =

2,58750

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,090

x

3,77000 =

0,33930

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,92680

Import

0,15184

0,07137

2,92680

1,50%

0,00228

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,15229

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,15229
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 40

GBB11131

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

211,52 €

Parcial

19,25000 =

0,800 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM11302

u

Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 41

u

GBB11261

h

195,89000

u

Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

0,23100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

211,52100

Rend.: 1,000

109,80 €

Preu €

Parcial

19,25000 =

0,800 /R x

1,000

94,17000 =

x

DESPESES AUXILIARS

u

GBB11361

h

94,17000

u

Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

94,17000
0,23100
109,80100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,80100

Rend.: 1,000

159,55 €

Preu €

0,800 /R x

19,25000 =
Subtotal...

Materials:
BBM13702

94,17000

1,50%

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

Manobre

15,40000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

15,40000
15,40000

Subtotal...

P- 42

195,89000

211,52100

Subtotal...
Materials:
BBM12702

195,89000

1,50%

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Manobre

15,40000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

15,40000
15,40000

195,89000 =

x

Import

1,000

x

143,92000 =
Subtotal...

Parcial

Import

15,40000
15,40000

15,40000

143,92000
143,92000

143,92000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

P- 43

u

GBB21301

1,50%

0,23100

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

159,55100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

159,55100

Rend.: 1,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

174,45 €
Parcial

19,25000 =

0,800 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM1APD2

u

Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 44

u

GBB21A11

h

158,82000

u

Placa d'orientació o situació, de 95x70 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

174,45100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

174,45100

Rend.: 1,000

212,93 €

Preu €

Parcial

19,25000 =

1,143 /R x

1,000

190,60000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m

GBBZ3012

Import

22,00275
22,00275

Subtotal...

P- 45

158,82000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Subtotal...
Materials:
BBM1BQB2

158,82000

0,23100

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Manobre

15,40000

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

15,40000
15,40000

158,82000 =

x

Import

22,00275

190,60000
190,60000

190,60000

1,50%

0,33004

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

212,93279

COST EXECUCIÓ MATERIAL

212,93279

Rend.: 1,000

34,66 €

Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,050 /R x

23,02000 =

1,15100

A0140000

h

Manobre

0,050 /R x

19,25000 =

0,96250

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Maquinària:
C1503500

h

Camió grua de 5 t

2,11350

48,42000 =

0,012 /R x

Subtotal...
Materials:
BBMZ2612

m

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

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 46

m

GD5591E5

31,93000
31,93000

0,03170
34,65624

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,65624

Rend.: 1,000

Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

45,00 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,315 /R x

23,02000 =

7,25130

A0140000

h

Manobre

0,315 /R x

19,25000 =

6,06375

Subtotal...
m3

BD559100

m

D070A4D1

m3

13,31505

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porós

0,1287

x

64,56000 =

8,30887

1,050

x

21,85000 =

22,94250

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

0,0021

x

110,94651 =

0,23299

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

GD5J4F0E

31,93000

1,50%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B064300C

0,58104

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 47

0,58104
0,58104

31,93000 =

x

2,11350

31,48436

Import

13,31505

31,48436

1,50%

0,19973

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

44,99914

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,99914

Rend.: 1,000

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I
Unitats

67,07 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,050 /R x

23,02000 =

24,17100

A0140000

h

Manobre

1,050 /R x

19,25000 =

20,21250

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B064300C

m3

B0DF6F0A

u

B0DZA000

l

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
Desencofrant

44,38350

0,2992

x

64,56000 =

19,31635

1,007

x

1,29000 =

1,29903

0,560

x

2,51000 =

1,40560

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 48

u

GDB1U060

22,02098
1,50%

0,66575
67,07023

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,07023

Rend.: 1,000

Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,7 m de diàmetre i de 10
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre

33,51 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

0,355 /R x

23,02000 =

8,17210

A0140000

h

Manobre

0,355 /R x

19,25000 =

6,83375

Subtotal...
m3

B0B341C2

m2

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

15,00585

0,230

x

70,59000 =

16,23570

2,300

x

0,89000 =

2,04700

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 49

u

GDK2A6F2

18,28270

18,28270
0,22509
33,51364

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,51364

Rend.: 1,000

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra

101,59 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a d'obra pública

1,250 /R x

23,02000 =

28,77500

A0140000

h

Manobre

1,250 /R x

19,25000 =

24,06250

Subtotal...
Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

15,00585

1,50%

Unitats

t

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B0312500

22,02098

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012N000

Materials:
B065910C

44,38350

0,0275

x

19,94000 =

52,83750
0,54835

Import

52,83750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B064300C

UA
m3

B0DF8H0A

u

B0F1DHA1

u

DESCRIPCIÓ
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

PREU
0,649

x

64,56000 =

41,89944

1,007

x

1,50000 =

1,51050

25,0005

x

0,16000 =

4,00008

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 50

u

GG145B02

h

A013H000

h

1,50%

0,79256
101,58843

COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,58843

Rend.: 1,000

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per
a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

313,97 €

Preu €

Parcial

0,025 /R x

23,78000 =

0,59450

0,025 /R x

20,41000 =

0,51025

Subtotal...
Materials:
BG145B02

u

BGW14000

u

Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

1,10475

1,000

x

311,54000 =

311,54000

1,000

x

1,31000 =

1,31000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 51

u

GG1A0449

312,85000

0,01657

COST EXECUCIÓ MATERIAL

313,97132

Rend.: 1,000

149,03 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,280 /R x

23,78000 =

6,65840

A013H000

h

Ajudant electricista

0,370 /R x

20,41000 =

7,55170

Subtotal...

BGW1A000

u

312,85000

313,97132

Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

1,10475

1,50%

Unitats

u

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG1A0440

47,95837

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

47,95837

14,21010

1,000

x

130,11000 =

130,11000

1,000

x

4,50000 =

4,50000

Subtotal...

134,61000

Import

14,21010

134,61000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

P- 52

u

GG1A0929

1,50%

0,21315

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

149,03325

COST EXECUCIÓ MATERIAL

149,03325

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, fixat a columna

223,80 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350 /R x

23,78000 =

8,32300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x

20,41000 =

7,14350

Subtotal...
Materials:
BG1A0920

u

BGW1A000

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

15,46650

1,000

x

203,60000 =

203,60000

1,000

x

4,50000 =

4,50000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 53

u

GG1A0949

208,10000

0,23200
223,79850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

223,79850

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna

327,77 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,380 /R x

23,78000 =

9,03640

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420 /R x

20,41000 =

8,57220

Subtotal...

BGW1A000

u

Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

208,10000

1,50%

Unitats

u

15,46650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG1A0940

Import

17,60860

1,000

x

305,40000 =

305,40000

1,000

x

4,50000 =

4,50000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

309,90000

Import

17,60860

309,90000

1,50%

0,26413

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

327,77273

COST EXECUCIÓ MATERIAL

327,77273
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 54

GG21RF1G

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

3,85 €

Parcial

0,040 /R x

23,78000 =

0,95120

0,050 /R x

20,41000 =

1,02050

Subtotal...
Materials:
BG21RF10

m

Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de gruix

1,020

1,97170

1,81000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 55

m

GG21RL1G

1,84620
1,50%

0,02958
3,84748

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,84748

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

6,29 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,055 /R x

23,78000 =

1,30790

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

20,41000 =

1,02050

Subtotal...
Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix

1,020

2,32840

3,85000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 56

m

GG21RP1G

h

2,32840

3,92700

3,92700

3,92700
0,03493

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,29033

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,29033

Rend.: 1,000

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada

Oficial 1a electricista

Import

1,50%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

1,84620

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m

1,97170

1,84620

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG21RL10

Import

0,058 /R x

8,25 €

Preu €
23,78000 =

Parcial
1,37924

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A013H000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Ajudant electricista

PREU
20,41000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Materials:
BG21RP10

m

Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix

1,020

2,39974

5,70000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 57

m

GG315806

h

A013H000

h

Ajudant electricista

5,81400

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2

0,03600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,24974

Rend.: 1,000

15,42 €

Preu €

Parcial

0,050 /R x

23,78000 =

1,18900

0,050 /R x

20,41000 =

1,02050

1,020

2,20950

12,92000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 58

m

GG31J506

13,17840

13,17840

1,50%

0,03314
15,42104

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,42104

Rend.: 1,000

6,39 €

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2, col·locat en tub

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x

23,78000 =

0,95120

A013H000

h

Ajudant electricista

0,040 /R x

20,41000 =

0,81640

Subtotal...
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2

2,20950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m

Import

13,17840

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG31J500

5,81400

8,24974

Subtotal...
Materials:
BG315800

5,81400

1,50%

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2, col·locat en tub

Oficial 1a electricista

2,39974

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

1,02050

1,020

x

4,51000 =

Subtotal...

1,76760

Import

1,76760

4,60020

4,60020

4,60020
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
DESPESES AUXILIARS

P- 59

m

GG31J606

1,50%

0,02651

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,39431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,39431

Rend.: 1,000

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2, col·locat en tub

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

A013H000

h

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

9,96 €

Parcial

0,040 /R x

23,78000 =

0,95120

0,040 /R x

20,41000 =

0,81640

Subtotal...
Materials:
BG31J600

m

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2

1,020

1,76760

8,01000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 60

m

GG31J706

8,17020
1,50%

0,02651
9,96431

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,96431

Rend.: 1,000

Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2, col·locat en tub

14,08 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x

23,78000 =

1,18900

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

20,41000 =

1,02050

Subtotal...
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2

8,17020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

m

1,76760

8,17020

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG31J700

Import

1,020

x

2,20950

11,61000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

Import

2,20950

11,84220

11,84220

11,84220

1,50%

0,03314

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

14,08484

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,08484
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 61

GG343402

UA
m

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Conductor de coure antihumitat pla, tripolar de secció 3x4
mm2, muntat superficialment

4,02 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,025 /R x

23,78000 =

0,59450

A013H000

h

Ajudant electricista

0,025 /R x

20,41000 =

0,51025

Subtotal...
Materials:
BG343400

m

BGW34000

u

Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, tripolar de 3x4 mm2
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal

1,10475

1,020

x

2,51000 =

2,56020

1,000

x

0,34000 =

0,34000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 62

m

GG393E06

2,90020

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,02152

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,02152

Rend.: 1,000

Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2, col·locat en tub

15,32 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,115 /R x

23,78000 =

2,73470

A013H000

h

Ajudant electricista

0,115 /R x

20,41000 =

2,34715

Subtotal...
Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2

1,020

5,08185

9,96000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 63

u

GG513732

10,15920

10,15920
0,07623

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,31728

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,31728

Rend.: 1,000

Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment

191,02 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,010 /R x

23,78000 =

0,23780

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

20,41000 =

3,06150

Subtotal...
Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A

5,08185

1,50%

Unitats

u

Import

10,15920

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG513730

2,90020
0,01657

Unitats

m

1,10475

1,50%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG393E00

Import

1,000

x

187,67000 =

3,29930
187,67000

Import

3,29930
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 64

u

GHM31NAA

187,67000
1,50%

0,04949

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

191,01879

COST EXECUCIÓ MATERIAL

191,01879

Rend.: 1,000

Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó

618,32 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530 /R x

23,78000 =

12,60340

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530 /R x

20,41000 =

10,81730

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,25000 =

4,81250

Subtotal...

28,23320

Maquinària:
C1503000

h

Camió grua

0,530 /R x

46,00000 =

24,38000

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530 /R x

38,97000 =

20,65410

Subtotal...
Materials:
B064500C

m3

BHM31NAA

u

BHWM3000

u

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5
Part proporcional d'accessoris per a bàculs

45,03410

0,638

x

62,92000 =

40,14296

1,000

x

465,55000 =

465,55000

1,000

x

38,94000 =

38,94000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 65

u

GHN32G41

544,63296

Import

28,23320

45,03410

544,63296

1,50%

0,42350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

618,32376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

618,32376

Rend.: 1,000

Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport
Unitats

410,46 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,483 /R x

23,78000 =

11,48574

A013H000

h

Ajudant electricista

0,483 /R x

20,41000 =

9,85803

Subtotal...
Materials:

187,67000

21,34377

Import

21,34377
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BHN32G40

UA
u

DESCRIPCIÓ
Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip

PREU
1,000

388,80000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 66

u

GR411238

u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

410,46393

COST EXECUCIÓ MATERIAL

410,46393

Rend.: 1,000

109,20 €

Preu €

1,000

Parcial

109,20000 =

x

Subtotal...

P- 67

u

GR6B2252

h

A013P000

h

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,20000

Rend.: 1,000

Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal,
en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg

2,61 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a jardiner

0,028 /R x

24,22000 =

0,67816

Ajudant jardiner

0,084 /R x

21,50000 =

1,80600

Camió cisterna de 8 m3

m3

Aigua

109,20000

109,20000

0,002 /R x

2,48416

42,60000 =
Subtotal...

Materials:
B0111000

109,20000
109,20000

Subtotal...
Maquinària:
C1502E00

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012P000

388,80000
0,32016

Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 12 a 14
cm, en contenidor de 25 l

Acacia dealbata de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor
de 25 l

388,80000
1,50%

Unitats
Materials:
BR411238

388,80000

0,005

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

2,48416

0,08520
0,08520

1,11000 =

Import

0,08520

0,00555
0,00555

0,00555

1,50%

0,03726

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,61217

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,61217
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 68

K12GG000

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a
baixa tensió 200 kVA, com a màxim

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

241,37 €

Parcial

23,78000 =

10,000 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 69

M219UF41

Import

237,80000
237,80000

237,80000

1,50%

3,56700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

241,36700

COST EXECUCIÓ MATERIAL

241,36700

m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans
extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Rend.: 1,000

Unitats

0,48 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,002 /R x

23,02000 =

0,04604

A0140000

h

Manobre

0,004 /R x

19,25000 =

0,07700

Subtotal...

0,12304

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,002 /R x

16,58000 =

0,03316

C110V025

h

Fresadora de càrrega automàtica

0,002 /R x

119,40000 =

0,23880

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,002 /R x

41,20000 =

0,08240

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,35436

Import

0,12304

0,35436

1,50%

0,00185

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,47925

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,47925
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

BD5334

u

DESCRIPCIÓ
Partida alçada per imprevistos i ajudes a ofici de paleta en
retirada de columnes o bàculs, etc.

G2444

u

pla de control i qualitat

G2555

u

Estudi de Seguretat i Salut

PREU
10.000,00 €
9.765,63 €
11.304,93 €
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1.- MEMÒRIA
En el present annex es descriuen les operacions de control necessàries durant
l’execució de l’obra projectada, per tal d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec de
Condicions Tècniques.
Les obres projectades consisteixen la millora i condicionament de la carretera
Ma-3323.
Sent un projecte de carreteres, els àmbits d’actuació principals objectes al
control de qualitat són les associades al moviment de terres, drenatge transversal i
longitudinal, obres de fàbrica, afermats, senyalització i defensa de les obres.
Donada la naturalesa de les partides d’obra, de caràcter molt comú en obres de
carreteres, l’associació partides d’obra – àmbit de control ha estat senzilla.
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2.- PLEC DE CONTROL DE QUALITAT
Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el
contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa
referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que
allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents
prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància.
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés
pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es
persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica
o capítol d’agrupament dels criteris de control.
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que
s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments
estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més
claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control
(freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL:
-

Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques
o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra
corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de
recepció de l’element simple).

-

Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es
realitzen durant el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de
verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la
base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra).

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats:
-

Operacions de Control a realitzar: llista d’inspeccions i assaigs a
realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret.

-

Criteris de presa de mostra indicacions referents a la forma i lloc de presa
de mostres d’assaig.

-

Especificacions: resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions
de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest
apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants
des del punt de vista del control de qualitat.
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Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:
indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de
control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides.
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2.1.- Realització dels Assaigs
Per obres de carreteres, el programa d’assajos de les obres es el següent. Els assajos es
poden augmentar o disminuir en intensitat segons judici de la D.O. en funció de la
garantia de la qualitat que ofereixen els materials i els mètodes de treball aplicats pel
contractista.
-

MOVIMIENTS DE TERRA:

Per cada 5000 m3 o canvi de material:

-

•

1 Próctor Normal

•

1 Granulomètric

•

1 Limits de Attemberg

•

1 Índex CBR

•

1 Contingut de matèria orgànica

•

5 Densitats i humitats in situ.

REBLIMENT DE RASES:

Per cada 2000m3 o canvi de material:
•

1 Próctor Normal

•

1 Granulomètric

•

1 Limits de Attemberg

•

1 Índex CBR

•

1 Contingut de matèria orgànica

•

5 Densitats i humitats in situ.

Es podrà prescindir o disminuir la freqüència dels assajos de determinació de
característiques del material en cas que s’utilitzin els mateixos materials que per el
moviment de terres.
-

TUBERIES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS:

Per cada 1000 ml:
• 1 Assaig d’estanqueïtat
• 1 Assaig de flexió transversal (resistència a l’aplastament)
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La direcció de les obres podrà substituir la realització d’aquest assajos per l’exigència al
Contractista de presentar les corresponents certificacions de qualitat del subministrador
(Productes certificats AENOR).
-

ZAHORRAS:

Per cada 1500m3 o canvi de material:

-

•

1 Próctor Normal

•

1 Granulomètric

•

1 Limits de Attemberg

•

1 Índex CBR

•

1 Contingut de matèria orgànica

•

2 Equivalents d’arena

•

3 Plaques de carga VSS

•

5 Densitats i humitats in situ.

AGLOMERATS ASFÀLTICS:

Per cada 500 tones:
• 1 Assaig de penetració de betum.
• 1 Assaig de pes específic del betum.
• 1 Granulomètric àrid gros
• 1 Granulomètric àrid fi.
• 1 Densitat, estabilitat i porositat Marshall.
• 2 Contingut de lligant de la mescla (mostra pressa en obra).
• 2 Densitat i espessor de provetes (de la mescla col·locada).
-

VORADA:

Per cada 1000 ml:
• 1 Resistència a flexió.
• 1 Resistència a compressió
• 1 Desgast per abrasió
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• 1 Absorció d’aigua
• 1 Característiques geomètriques.
-

RAJOLA I ADOQUÍ:

Per cada 2500 m2:
• 1 Resistència flexotracció (dorso-tracció i cara-tracció)
• 1 Resistència al xoc.
• 1 Resistència compressió lineal (adoquí)
• 1 Desgast per abrasió
• 1 Resistència a l’adherència
• 1 Absorció d’aigua
• 1 Característica geomètrica.

-

FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL:

Per cada 300 m3.
• 1 Consistencia
• 5 Provetes d’assaig a compressió (2 a 7 dies i 3 a 28 dies)

-

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:

Per cada 50 m3.
• 1 Consistencia
• 5 Provetes d’assaig a compressió (2 a 7 dies i 3 a 28 dies)
-

ACERO CORRUGADO EN BARRAS:

Per cada 10000 Kg:
• 1 Composició química.
• 1 Límit elàstic.
• 1 Carga de ruptura.
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• 1 Allargament de ruptura.
• 1 Assaig de doblat.
Dita planificació d’assajos s’ha d’entendre com orientativa corresponent al D.O.
incrementar o disminuir la intensitat dels mateixos en funció dels mètodes de treball
aplicats i la garantia que ofereixi la procedència dels diferents materials.
El cost originat per aquests assajos serà a càrreg del contractista fins a un import màxim
de l’1% del pressupost de contrata.

3.- ASSAIGS DE CONTROL D’OBRES

3.1.-

TERRAPLÈ

Abans que s’executi:
Per a cada mil cinc-cents metres cúbics (1.500 m3) o fracció de terres a emprar:
- un assaig proctor normal a 14,39€
- un assaig granulomètic a 6,39€
- un límit d’Attenberg a 7,99 €
- un contingut d’humitat a 1,26€
total

14,39
6,39
7,99
1,26
30,03

Per a cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col.locada:
un assaig de densitat “in situ” a 3,20 €
total

3,20
3,20

Per a cada cinc-cents metres (500 m) o fracció, d’explanada col.locada:
un assaig CBR en laboratori complet (a tres punts)
o VSS a 46,28 €

total

46,28
46,28
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SUBBASE GRANULAR 1 VORALS

Mentre s’executen:
Per cada cinc-cents metres cúbica (500 m3) o fracció de material emprat i una
vegada al dia:
- un assaig Proctor modificat a 16,83€
- un assaig granulométnc a 11,36 €
- un assaig de límits d’Atterberg a 7,99€.
- dos assajos d’equivalent d’arena a 6,31 €
total

16,83
11,36

7,99
6,31
48,80

Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col locada:
- tres (3) determinacions d’humitat durant
- la compactació a 1,26 €
- un assaig de densitat “in situ” a 3,20
total
Per cada cinc-cents metres (500 m) o fracció de subbase acabada:
un assaig CBR en laboraton a 46,28 €
un assaig VSS de placa de cárrega xarxa a 41,57 €
total

3.3.-

1,26
3,20

4,46

46,28
41,57
87,85

BASE GRANULAR

Mentre s’executen:
Per cada cinc-cents metres cúbics (500 m3) o fracció de material a emprar:
un assaig granulomètric a 11,36 €.
un assaig Proctor modificat a 16,83€
un assaig de limits d’Atterberg a 7,99€.
dos assajos d’equivalent d’arena a 6,31 €
total

1136
16,83
7,99
6,31
48,80

Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col.locada:
tres determinacions d’humitat durant la compactació a 1,26 €
un assaig de densitat “in situ” a 3,20 €.
total

3,78
3,20
6,98
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Per cada cinc-cents metres (500m) o fracció a base acabada:
un assaig CBR en laboratori o en VSS de placa de cárrega a 46,28€
total
3.4.-

46,28
46,28

REG D’IMPRIMACIÓ

Mentre s’executa:
Per cada deu tones (10 t) o fracció d’emulsió directa emprada una vegada al dia:
un determinació del contingut d’aigua a 7,57€
un assaig de viscositat a 21,88€
un assaig de destillació a 19,18€
un assaig de penetració sobre el residu de destil.lació a 3,20
total

7,57
21,88
19,18
3,20
51,83

Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’árid fi a emprar:
un assaig de pes específic a 10,10€
un assaig d’absorció dels árids a 7,99 €.
total
Per cada cent metres cúbica (100 m3) o fracció de filler a emprar:
un assaig de pes específica 10,10€
un assaig d’absorció de lligant en unió de la resta deis
ánds a 7,99€
un assaig granulomètric a 11,36€
total

10,10
7,99
18,09

10,10
7,99
11,36
29.45

Durant ‘execució (30 dies a 10 hores):
un assaig granulométric de mescla d’árids a l’entrada del
mesclador a 6,39 €.
total

6,39
6,39

Per cada dues hores (2 h.) de treball:
un assaig de’extracció de mostres preses a l’extenedora a 36,00 € 36,00
una determinació de l’equivalent d’arena de la mescla
d’árid a 4,80€.
4,80
total
40,86
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Per cada jornada de treball (30 dies):
un assaig Marshall o Hubberd-Field sobre sis (6) probetes prefabricades
al llarg de la jornada de treball a intervals
regulars, tres (3) al matí i tres (3) l’horabaixa a 44,76 €
44,76
un assaig de penetració a 3,20 €.
3,20
total
47,96
Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) de mescla estesa:
un assaig granulométric 11,36€
total

3.5.-

11,36
11,36

REG D’ADHERÈNCIA

Mentre s’executen:
Per cada deu tones (10 t) o fracció d’emulsió directa emprades i una vegada al
dia:
una determinació del contingut d’aigua a 7,57€
7,57
un assaig de viscositat a 21,88€.
21,88
un assaig de penetració sobre residus de destil lació a 3,20 €
3,20
total
32,65

3.6.-

MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Abans que s’executin:
Per cada vint-i-cinc tones (25 t) o fracció de betum asfáltic a emprar:
un assaig de penetració a 3,20€
un assaig de pes específic 11,36
total

3,20
11,36
14,56

Per cada cent metres cúbica o fracció d’árid gruixut que s’emprin:
un assaig granulométic a 11,36€
total

11,36
11,36

Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’árid gruixut que s’emprin:
un assaig de pes específic a 10,10€
10,10
un assaig d’absorció de lligant en unió a la resta d’árids de
7,99
total
18,09
Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’árid fi que s’emprin:
un assaig granulomètic a 11,36 €
total

11,36
11,36
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FORMIGONS

Mentre s’executin:
Per cada tres dies de treball:
un assaig granulomètric de la mescla d’árids a 11,36€
dues séries de sis (6) provetes a rompre
total

11,36
25,58
36,94

4.- PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control
anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents
consideracions de tipus general:
− No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de
marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials
que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec.
− A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit,
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es
preveu en aquest plec, a càrrec del contractista.
− En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari
és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar
considerat en aquest pla.
− S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de
ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs
d’identificació. En el cas que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord
la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots
els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons la RC-97, es
podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.
− El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant
l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més
assaigs previstos, aquest increment anirà a càrrec del contractista, excepte si es
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justifica i s’accepta per part de la DO, de les causes que hagin pogut provocar un
ritme d’execució més lent del previst.
Per tant, un cop elaborades aquestes pautes, arribem al total del pressupost destinat pel
pla de control de qualitat que és de 9765,63€.
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1. INTRODUCCIÓ
Per a l’estudi del Programa de treballs al qual ha de respondre l’execució de les
obres projectades, 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, posteriorment, el nombre de dies que
requereix la realització de cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre
d’equips de treball necessaris, tenint en compte per això el rendiment mig dels equips.

2. UNITATS BÀSIQUES
Es consideren unitats bàsiques aquelles que a continuació s’indiquen, amb
l’expressió del seu nombre d’unitats:
-

m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, sòl seleccionat, etc..)

-

m3 en base de tot-ú artificial

-

Ton. de mescla bituminosa en capa base/intermèdia

-

Ton. de mescla bituminosa en capa de rodadura

-

Kg d’acer en armadures

-

m3 de formigó

-

m2 d’encofrats

-

ml de barrera de seguretat

-

ml de marca vial

3. DIES ÚTILS DE TREBALL
De la publicació de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut
els coeficients mitjos anuals del nombre de dies útils de treball, que són:
-

Formigons

0,936

-

Esplanacions

0,887

-

Àrids

0,941

-

Regs i tractaments

0,660

-

Mescles bituminoses

0,811

Considerant que la mitja 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
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21 x 0,811 = 17 dies

A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils
per analogia amb les esmentades activitats.

4. RENDIMENTS
4.1. Moviments de terres
Per a les excavacions es considera un equip integrat per un tractor sobre orugues
de 300 CV i una pala carregadora sobre neumàtics d’1 m3, amb rendiment de 1500
m3/dia.
Per als terraplens es considera un equip integrat per una motonivelladora de 150
CV, un camió basculant de 20 t, un compactador vibratori de 25 t i un camió regador
d’aigua amb rendiment de 700 m3/dia.

4.2. Subbase
Es considera un equip format per les mateixes unitats que en el cas anterior, amb
rendiment de 500 m3/dia.

4.3. Base
Es considera un equip format per les mateixes unitats que en el cas anterior, amb
rendiment de 400 m3/dia.

4.4. Mescles bituminoses
L’ equip està integrat per una planta asfàltica de 80-100 ton/hora, una
carregadora de 80 CV, una estenedora autopropulsada, un rodet de neumàtics i dos
compactadors estàtics de llantes llises, amb un rendiment de 500 tones/dia per a mescles
de bases, 450 tones/dia per a mescles intermitges i 400 tones/dia per a mescles de
rodadura.

4.5. Obres de fàbrica
Com a mitja es poden considerar els següents rendiments diaris per equip de
treball, amb una formigonera de 500 l.
-

Encofrat recte

50 m2/dia

-

Formigonat

80 m3/dia
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800 kg/dia

4.6. Senyalització
Pel pintat de marques vials es suposa una màquina pintabandes amb un
rendiment 2000 m/dia.

La senyalització vertical no es considera activitat bàsica, podent realitzar-se
conjuntament amb altres activitats.

4.7. Barrera de seguretat
Es composarà l’equip d’una colla amb una formigonera de 200 l, estimant-se que
pugui instal·lar-se una mitja de 100 m/dia.

5. TEMPS PER ACTIVITAT
5.1. Moviment de terres
5.1.1. Desmunt
-

m3 de moviment de terres (desmunt)

5.1.2. Terraplè + sòl seleccionat
-

m3 de moviment de terres

5.2 Bases
-

m3 de bases a executar

5.3. Mescles bituminoses
5.3.1. En capa base i intermitja
-

Tones de mescla bituminosa

5.3.2. En capa de rodadura
-

Tones de mescla bituminosa
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5.4. Obres de fàbrica
5.4.1. Acers
-

Kg d’acer a col·locar

5.4.2. Formigons
-

m3 de formigó a col·locar

5.4.3. Encofrats
-

m2 d’encofrat a col·locar

5.5. Senyalització
-

ml de marca vial

5.6. Barreta de seguretat
-

ml de barrera a instal·lar

6. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D’EQUIPS
En conjunt, es pot obtenir la taula següent, que marca el temps que es triga a dur
a terme les diferents activitats, amb les hipòtesis de rendiments adoptades i el nombre
d’equips de treball previstos.
ACTIVITAT

MESOS

Nº EQUIPS

Moviment de terres

6

1

Ferm i paviment

6

1

Obres necessàries

7

1

Senyalització,
enllumenat,
jardineria

6

1

7. DIAGRAMA DE BARRES
Partint dels temps mínims requerits, en mesos, que figuren en el quadre anterior,
s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present Annex, en el qual
s’han representat les activitats principals de les obres.
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S’ha tingut en compte que la duració de les activitats és en realitat major que la
estrictament obtinguda amb el càlcul.
L’existència de serveis afectats que cal reposar, i la necessitat d’habilitar
desviaments provisionals durant les obres també s’han tingut en compte a l’hora
d’incrementar la duració de les activitats respecte a les obtingudes en la taula.
S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats,
desenvolupant-se alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en
determinats casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustarse.
Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més
exhaustiva, i en conseqüència poden modificar-se els temps requerits. Per altra part, la
realització d’algunes activitats (p.ex. mescles bituminoses), ha de portar-se a terme en
determinades èpoques de l’any, i per tant s’ha de conèixer la data de començament de
les obres per a un adequat ajust del programa.
Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per
al fi que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix
l’Article 63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al
que ha de presentar el Contractista.
Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjuntat a continuació, el termini
d’execució de l’obra és de 9 mesos.
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MESOS
PARTIDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL EUROS

EXPLANACIÓ

101402,76

FERMS

304204,78

OBRES ACCESÒRIES

103660,90

SENYALITZACIÓ

51180,56

ENLLUMENAT PÚBLIC

104998,33

JARDINERIA

33190,42

DRENAGE

14855,07

PARTIDES ALÇADES

10000,00

SEGURETAT I SALUT

11304,93

CONTROL DE QUALITAT

9765,63

SUMA (EXECUCIÓ MATERIAL)

744563,38
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1.- MEMÒRIA

1.1.- OBJECTE
El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la
realització de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten afectats per la
construcció del projecte de títol: Remodelació i millora de la Ma-3323.
1.2.- TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS
Es descriu, en aquest capítol, l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis,
siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a modificar o bé
restituir.
Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny adjacent a cada costat
dels eixos, 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 1:500.
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex
s’ha portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i
instal·lacions visibles, i tot seguit, identificant cadascun dels tipus de servei i la
companyia propietària.
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del
servei afectat i propietari. Tot s’ha dibuixat en al plànol de serveis afectats del projecte a
escala 1:500.

2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS

2.1.- LÍNIES ELÈCTRIQUES
Les línies elèctriques existents pertanyen a la companyia GESA - ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA amb línies de distribució en baixa, subterrànies o
sustentades en pals de fusta, pals de formigó i torres metàl·liques.
La reposició es realitzarà de manera que les instal·lacions existents continuaran tenint
servei durant l’execució de les obres.
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En el plànol que s’adjunta de serveis afectats es pot observar la zona on estan les
afectacions i les zones on s’ha de realitzar la instal·lació de la nova il·luminació de la
carretera.

3.- VALORACIONS

3.1.- CRITERIS DE VALORACIÓ
S’ha consultat amb una empresa elèctrica per comunicar la dimensió de les obres i per
tenir una estimació del cost de la operació de tall del serveis afectats, mentre que per la
instal·lació de la lluminària s’ha considerat un cost apart.
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1.- INTRODUCCIÓ
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques de la instal·lació de
xarxa d'enllumenat que s'ha de colocar al llarg de tot el recorregut de la carretera pel
nostre projecte de “Millora i condicionament de la carretera Ma – 3322 tram Manacor –
variant de Manacor"

2.- INSTALACIÓ ELÈCTRICA
2.1.- REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS
La xarxa elèctrica, s’efectuarà aplicant la Normativa vigent així com la que pertany a la
Companyia subministradora i les disposicions i reglaments d’àmbit local de Manacor.
Es tindrà en compte en tot moment el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i
Instruccions Tècniques Complementaries pertanyen al Real Decreto 842/2002 de 2
d’agost i les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER – Red exterior (B.O.E.
19.6.84).
Els reglaments i Normes que s'han tingut en consideració per a la redacció del següent
projecte son els següents:
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2.2.- CONSUMS
Els consums reflectits en aquest Projecte son en tot moment orientatius i d’acord a les
especificacions estimades de les Normatives vigents i en la construcció de trams de
carreteres similars.
Les làmpades instal·lades es divideixen en:
-

Làmpada en rotondes: 400 W (50000 LUMEN)

-

Làmpada en carretera: 250 W (27500 LUMEN)

2.3.- SUBMINISTRE D’ENERGIA
Es contempla una escomesa en BT ja que actualment existeix una línia que travessa la
carretera del projecte i se’n podria fer us.

3.- PARÀMETRES GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS
S'ha de tenir en compte que l'estudi de l'enllumenat l'ha realitzat una empresa elèctrica
(Electro Hidràulica) de la zona, i tant els planols, colocació de les faroles i potencia
llumínica ha estat realitzada per ells.
El punt de llum estarà format per lluminària tipus QSA-10L, amb equip i làmpada
VSAP de 250 W, sobre bàcul d’acer galvanitzat tipus IB de 10x2 metres.
Tenim diferents seccions depenent si ens trobem a les vorades o a l’aglomerat asfàltic.
El primer, la secció a les vorades, disposem de 0.3 metres de formigó de neteja sota els
panots, a la meitat d’aquest alçada s’ha de col·locar la cinta senyalitzadora per avisar
quan s’hagi de fer una cata o una excavació de la localització de la línia de baixa tensió.
Després, es pot observar als plànols d’enllumenat que els tubs d’electricitat s’han de
protegir amb una gravilla col·locant en aquesta part una toma de terra i un tub de
reserva.
Els tubs a col·locar seran de 75 mm de diàmetre.
A la part de la calçada, el formigó de neteja es major ocupant una alçada de 0.7 metres.
La part inferior es igual menys quan hi ha un encreuament a la calçada, on les gravilles
de protecció es substitueixen per formigó mínim HM-20, mantenint el tub de reserva.
3

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 15.- Annex enllumenat

Aquestes seccions es poden observar als plànols número 12.2 on hi ha les seccions
comentades i la part superior de la farola.
Els càlculs de luminotècnics han estat facilitats per una empresa de la zona “Electro
Hidràulica S.A.” així com les geometries de les faroles i els paràmetres luminotècnics
mínims exigibles i les característiques dels fonaments de cada farola. Aquests valors es
poden observar al plànol 12.1.

4.- RASES I POUS
Les rases seran les dissenyades a tal efecte, rectilínies, a les fondàries que s'especifiquin
i amb una base sobre nivell ferm. El reblert de les rases haurà de tenir en tota la seva
fondària una densitat del 95% de l'assaig PM. Un cop s'hagi estès el tub, es procedirà a
tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix de sorra, i les capes sucessives de
terra seleccionada.
Els conductors elèctris, s'allotjaran a l'interior de les canalitzacions tubulars de polietilè,
amb les parets interiors lises, i corrugats exteriorment. El diàmetre dels tubs serà de 75
mm. Tots els tubs disposaran d'un fil guia que permetrà i facilitarà un posterior pas dels
cables i es col·locaran per parells.
Els tubs s'estendran a l'interior d'una rasa de fondària mínima de 60 cm.
En els creuaments de calçada, la fondària mínima de la canalització serà d'1metre, i els
dos tubs de polietilè es protegiran mitjançant formigonat.

5.- PERICONS
La seva finalitat serà la de facilitar les tasques de manteniment de la instal·lació
elèctrica, així com afavorir l'estesa de conductors a l'interior dels tubs. Per això, es
col·locaran pericons de registre als següents punts de la instal·lació:
-

A cada extrem dels creuaments de calçada

-

En tirada de línia llarga, a una distància màxima de 100 metres.

-

En els canvis bruscos de direcció de la canalització.

Els pericons es construiran de forma prefabricada o bé in situ, amb una dimensió
interior de 40 x 40 cm, això permetrà una fàcil manipulació dels cables conductors. La
base del pericó es realitzarà amb grava de drenatge, que impedeixi l'acumulació d'aigua
a l'interior. La situació dels pericons d'enllumenat públic es situaran sempre que sigui
possible a les voreres.
Les tapes seran de fundició dúctil conforme a la norma UNE 36-118-73, amb una
resistència per a una càrrega de ruptura de 12.5 tm en compliment de les normes UNE
41-400-87 i EN 124.
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6.- TERRES
Les columnes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries estaran units a
terra a través d'un conductor de coure descobert de 35 mm2 de secció que discorrerà
paral·lelament a les línies elèctriques i que estarà unit al quadre elèctric de protecció i
maniobra i a preses de terra situades en cada columna.
Cada columna d'enllumenat disposarà d'una pica de posada a terra amb la seva grapa
terminal de connexió a la que es fixarà el conductor de coure descobert, el qual es
connectarà per l'altre extrem al cargol de presa de terra que diisposarà la columna.
Els elèctrodes de posada a terra estaran constituits per piques d'hacer o coure de 19 mm
de diàmetre i 2 m de longitud.
Tanmateix la instal·lació de posta a terra, la formarà mitjançant una connexiò
equipotencial, tots els elements metàl·lics, tal com columnes, quadres, tubs metàl·lics,
suports, etc, i d0altres elements que no pertanyen directament a la instal·lació
d'enllumenat públic com tanques metàl·liques, papereres, proteccions de calçada, etc,
però situats a prop de les instal·lacions d'enllumenat i que son susceptibles de ser
accessibles, encara que de forma ocasional, per persones. Tanmateix qualsevol element
actiu de la instal·lació, especialment l'interior de les columnes i armaris, estarà dotada
de protecció contra contactes indirectes i garantiran una tensió de defecte interior a 24
V.
S'instal·larà una caixa de registre a la centralització de comptadors, per tal de
comprovar el valor de la resistència de posta a terra, aquest serà l'unic punt en el que
serà seccionable. El conductor de posta a terra i aquesta operació es realitzarà únicament
a efectes de comprovació del seu valor.
En general, la xarxa de connexió a terra complirà amb les especificacions dictades pel
REBT a la seva MI.BT-039.
El càlcul teòric de la xarxa de posat a terra serà:
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7.- PRESSUPOST
El pressupost material d'execució ascendeix a 104.998,33 € ( cent sis mil tres cents vint
i cinc euros amb vuitanta nou cèntims.
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1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT
1.1.- OBLIGATORIETAT DE L’ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT.

L'estudi de seguretat i salut del projecte, té com a objectiu establir directrius sobre
prevenció a riscos d'accidents laborals, malaltia professional i de danys a tercers. Així
mateix se determinen les instal·lacions de sanitat, higiene i benestar que han d'usar els
treballadors durant l'execució de l'obra segons el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre (BOE núm. 256 de 25 d'octubre de 1997).

1.2.- OBJECTE DE L’ESTUDI

La finalitat d’aquest estudi de Seguritat i Salut es establir, durant l’execució de les obres
del projecte millora i condicionament de la carretera Ma-3323, les previsions respecte a
prevenció de riscos d’accidents i infermetats professionals, així com els derivats dels
treballs de reparació, conservació i manteniment que es realitzen durant el temps de
garantia, al mateix temps que es defineixen els locals preceptius de higiene i benestar
dels treballadors.
Serveix per donar les directrius bàsiques a l’empresa contractista per dur a terme la seva
obligació de redacció d’un Pla de Seguritat i Salut on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin
i contemplin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en
aquest estudi.
Aquest pla facilitarà la nombrada labor de previsió de l’article complet del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un
Estudi de Seguritat i Salud en els projectes d’obres de construcció.
El pla citat deu ser revisat i aprovat, en el seu cas, per el coordinador en matèria de
seguritat i salut durant l’execució de l’obra.
El Pla de Seguritat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés
constructiu de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o
modificacions que pugui sorgir al llarg de l’obra. El Pla de Seguritat i Salut estarà a
l’obra a disposició de les diferents parts implicades.
En aquest estudi es considera el següent:
-

Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones del seu entorn.

-

L’organització del treball de forma tal que el risc sigui mínim.
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-

Determinar les instal·lacions i útils necessaris per la protecció col·lectiva i
individual del personal.
Definir les instal·lacions per la higiene i benestar dels treballadors.

-

Establir les normes d’utilització dels elements de seguritat.

-

Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per el us correcte i
segur dels útils i maquinària que se lis encomana.

-El transport del personal.
-Els treballs amb maquinària lleugera.
-Primers auxilis i evacuació dels ferits.
-Els Comitès de Seguretat i Salut.
-El llibre d’incidències.
Igualment s’implanta la obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat
que el citat Real Decreto 1627/1997 li dona, sent el coordinador en matèria de seguritat i
salut durant l’execució de l’obra, o en el seu defecte, el D.O., el responsable de enviar
les copies de les notes, que en ell s’escrigui, als diferents destinataris.
L’ inspecció de treball i seguritat Social podrà comprovar l’execució correcta i concreta
de les mesures previstes en l’Estudi de Seguritat i Salut de l’Obra, i també en tot
moment la direcció facultativa.

1.3.- MARC JURÍDIC

A més de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, BOE 269 de 10 de noviembre de 1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción. BOE nº 256 25-10-1997, existeixen altres normes que afecten a la
prevenció de riscos en la construcció de carreteres, a saber:
-

Reglamento de los servicios de prevención (R.D 39/1997, de 17 de enero). (B.O.E.
31.1.1997).

-

R.D 1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de
seguritat i salut en les obres de construcció. (B.O.E. 25.10.1997)
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-

R.D 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicions mínimes de seguritat i salut
relatives a l’ utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. (B.O.E.
12.6.1997)

-

R.D 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguritat i salut en el treball. (B.O.E. 23.4.1997)

-

R.D 487/1997, de 14 de abril, per el que s’estableix les disposicions mínimes de
seguritat i salut relatives a la manipulació manual de cargues que comporten riscos,
en particular dorsos lumbars, pels treballadors. (B.O.E. 23.4.1997)

-

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, per el que s’estableix les disposicions mínimes de
seguritat i salut per l’utilització pels treballadors dels equips de treball. (B.O.E.
7.8.1997)

-

R.D. 67/2010, de 29 de gener d’adaptació de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, (BOE 36, de 10 de febrer de 2010)

-

R.D.L 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
8/1980.(B.O.E. 29.3.95). Estatut dels treballadors.

-

Condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de
protecció individual (R.D 1407/1992 de 20 de noviembre). (B. O. E. 28.12.92)

-

Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball. (O. M. 9.3.1971) (B. O. E.
16.3.1971)

-

Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. ( Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto)
BOE 224 de 18.09.2002 i Instruccions complementaries MI-BT

-

Reglamento Técnico de Líneas Elétricas Aéreas de Alta Tensión i ITC-LAT 01 a 09.
(Real Decreto 223/2008, BOE 68 de 19/03/2008).

-

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982,
de 10 de noviembre). (B.O.E 1.12.1982.) Instrucciones Técnicas Complementarias
MJE-RAT. (O.M. 6.7.1984) (B.O.E 1.8.1984)
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-

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O. M. 28.8.1970)
(B.O.E. 5/7/8/9.9.1970). (Si el Contratista adjudicatario fuese Constructor)

-

Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. ( O. M. 29.7.1970).
(B.O.E. 25.8.1970.) Normas complementarias de la Ordenanza Siderometalúrgica
para los Trabajadores de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y
Electrificación de Ferrocarriles. (O. M. 18.5.1973). (Si el Contratista adjudicatario
fuese Instalador)

-

Normas UNE de la Asociación Española de Normalización.

-

R. D. 1495/1986 de 26 de mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en las
máquinas" (B. O. E 21.7.1986)

-

Conveni Col·lectiu Provincial de la construcció o Siderometalúrgia. (Segons que el
Contratista adjudicatari sigui un Constructor o un Instal·lador)

-

Normas para la señalización de obras de Carreteras (O. M. 31.5.1987) (B.O.E.
18.9.1987)

-

Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E 14.6.1977)

-

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones
(BOE 170 de 17/07/2003).

-

Reglamento de Equipos a Presión Real Decreto 2060/2008 y sus ITC, BOE 31 de
5/2/2009 i ITC EP-6 Recipientes a presión transportables Recipientes a Presión.

-

Real Decreto 379/2001 Reglamento de Almacenamiento de productos Químicos i
ITC MIE APQ-1 a 7 (BOE 112 de 10/05/2001).
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2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA

2.1.- Descripció de l'obra.
Les obres són les definides en el document número 1 de la memòria.

En la Següent taula es presenten les dades generals del projecte y del present Estudi de
Seguretat i Salut:
Promotor de l’obra:

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Projecte sobre el que es PROJECTE DE REMODELACIÓ
treballa:
CARRETERA MA-3323
Projectista autor del projecte

I

MILLORA

DE

LA

Pau Castillo Díaz

Autor de l’estudi de seguritat i
Pau Castillo Díaz
salut.
Coordinador de Seguritat i
Pau Castillo Díaz
Salut en fase de Projecte
Pressupost
d’execució Cinc cents noranta sis mil cent noranta euros amb vint-i-sis céntims
material del projecte:
(596.190,26 € )
Pressupost
d’execució
material de l’estudi de Onze mil tres cents quatre euros amb noranta tres céntims
(11.304,93 €)
seguritat y salut:
Plaç per l’execució de l’obra:

9 mesos

Emplaçament de l’obra

Manacor (Mallorca)

CAP o Hospital més proper a Hospital General de Manacor, municipi de Manacor.
l’obra
Telf. de contacte: 971-847000

2.2.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra.
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Pressupost: Apuja aquest pressupost a la quantitat de onze mil tres-cents quatre euros i
noranta-tres cèntims (11.304,93 eur).
Termini d'execució: nou mesos.
Personal previst: Se preveu un número màxim de 10 treballadors.

2.3.- Unitats constructives que composen l'obra
•
•
•
•
•
•

Demolicions i moviments de terra.
Bases i sub-bases.
Mescla bituminosa en calent.
Marques vials.
Col·locació de barrera de seguretat.
Obres de fábrica

3.- FASES DE CONSTRUCCIÓ I DESVIAMENTS DE TRÀNSIT
3.1.- Introducció
L’execució de les obres de construcció de la nova carretera produirà, en algunes de les
seves fases, interferències amb les carreteres i camins existents, afectant per tant els
moviments que es realitzen a traves dels mateixos.
Per solucionar els problemes generats durant el desenvolupament de les obres
programades i minimitzar el seu efecte sobre els usuaris de les vies adjacents, s’han
previst una sèrie de desviaments e trànsit provisionals en aquells punts en els que no és
possible la execució de les obres i el manteniment del trànsit simultàniament. Aquests
desviaments són els que s'indiquen als plànols que formen part d'aquest estudi.
3.2.- Principis Generals
La senyalització de les obres té com objectiu informar a l’usuari de la presència de les
obres i ordenar la circulació de les vies afectades per elles.
La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de circulació,
visibilitat disponible, importància de la ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació
i perillositat de la situació.
En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot
consistir en un itinerari alternatiu per tota o part de la circulació, la limitació de
velocitat, la prohibició d’avançament, l’establiment d’un sentit únic alternatiu. Serà
necessària la senyalització relacionada amb l’ordenació adoptada i un abalisament que
destaqui les mesures anteriorment descrites així com els límits de l’obra. A fi
d’aconseguir l’adequat compliment dels usuaris, la senyalització i l’abalisament han
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d’estar justificats, sense ser excessius, seguir l’evolució de l’obra a l’espai i el temps i
desaparèixer tant bon punt com deixi de ser necessària.
3.3.- Senyalització horitzontal. Marques vials
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que
tenen per missió satisfer una o diverses 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, aparcament...)

-

Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors

-

Repetir o recordar una senyal vertical

-

Permetre els moviments indicats

-

Anunciar, guiar i orientar els usuaris

Les marques vials, generalment són de color blanc, però donat el caràcter de
senyalització d’obra seran de color taronja tipus TB-12 amb ample de 10 cm segons es
defineix a la norma 8.3-IC.
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de la execució dels diversos tipus
de marques vials, són objecte de definició als apartats corresponents del Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció.
3.4.- Senyalització Vertical
3.4.1 Regles d’Implantació
Les senyals i elements d’abalisament s’han de col·locar a distàncies que permetin
informar de les incidències en el moment adequat, ubicades a llocs perfectament
visibles, tant de dia com de nit, i seguint un ordre que asseguri la coherència de les
indicacions i advertències que ofereixin.
L’escalonament de les senyals i elements d’abalisament s’ha de fer respectant les
posicions relatives definides als circuits de senyalització d’obres.
S’hauran a més de col·locar de forma que la superfície que conté la informació quedi en
posició perpendicular al sentit de la marxa dels vehicles.
Les senyals s’han de situar, com principi general, a la dreta del sentit d’avançament dels
vehicles abans de l’encreuament o del punt afectat per la informació que conté. En
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situacions concretes, per confirmar la indicació de la senyal és necessari repetir-la al
mateix encreuament o punt on calgui prendre la direcció indicada.
Es recomana situar les senyals també al costat esquerre de la via de circulació en aquells
casos en què convingui reforçar la recepció.
S’haurà de fer servir el mínim nombre de senyals que permetin al conductor preveure i
efectuar les maniobres necessàries amb comoditat, evitant recarregar la seva atenció
amb senyals innecessàries.
Tota senyal que impliqui prohibició o obligació s’haurà de repetir o anular abans que
hagi passat un minut des que u conductor que circuli a la velocitat prevista la hagi vist.
3.4.2 Elements de senyalització i abalisament
Excepte justificació del contrari, a obres fixes s’hauran d’usar exclusivament els
elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa inclosos al Catàleg vigent.
L’esmentat catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius:
- Senyals de perill
- Senyals de reglamentació i prioritat
- Senyals d’indicació
- Senyals i dispositius manuals
- Elements d’abalisament reflectants
- Elements lluminosos
- Dispositius de defensa

TP
TR
TS
TM
TB
TL
TD

Respecte als grups anteriors, s’hauran de complir les prescripcions següents:
- La vora inferior de les senyals haurà d’estar a 1 metre del terra.
- Per aconseguir visibilitat màxima, totes les superfícies planes de senyals i elements
d’abalisament reflectants (excepte la marca vial TB-12) hauran de ser perpendiculars a
l’eix de la via, quedant expressament prohibit col·locar-les paral·leles o obliqües a la
trajectòria dels vehicles.
Els dissenys de les senyals TP, TR i TS seran iguals als de les que s’utilitzen per la
ordenació de la circulació quan no hi ha obres, excepte que el fons de totes les senyals
TP, i total o parcialment el totes les senyals TS seran grocs.
Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflectants. Pel que fa als
elements de color taronja hauran de ser reflectants el captafars TB-10 i la marca vial
TB-12.
Els dispositius de defensa TD tindran les dimensions i característiques que, segons el
seu tipus, se’ls assigni a les barreres de seguretat.
o Senyals de Perill
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Estretament TP-17 a i b
Obres TP-18
Circulació en els dos sentits TP-25

o Senyals de Reglamentació i Prioritat
-

Velocitat màxima TR-301
Avançament prohibit TR-305
Sentit obligatori TR-400 b
Pas obligatori TR-401 b
Fi de prohibicions TR-500

o Senyals d’indicació
-

TS-63

o Elements d’abalisament reflectants
-

TB-2, TB-6, TB-8, TL-2, TL-8

Les dimensions usades de les senyals tipus TP, TR i TS han estat grans, segons la
instrucció 8.3-IC.
3.5.- Barreres de seguretat
S’ha disposat una barrera perimetral de seguretat tot al voltant de la zona de personal,
maquinària i acopis.
Pel que fa a barreres ala zona d’obra, la metodologia usada respon a l’ordre lògic
d’establir en primer lloc el nivell de perillositat dels diferents trams, per poder establir
on és necessària barrera de seguretat i quin tipus correspon col·locar.
Així, durant l’execució de les obres s’ha disposat barreres de seguretat a totes les zones
dels futurs enllaços allí on camins o carreteres arriben a la zona d’obra per tal d’impedir
el pas de vehicles a la zona d’obra. A la resta de trams, al quedar apartada la variant de
la carretera actual, no es disposa de barrera de seguretat més que a la zona de la OD-1
en que es situaran baranes que evitin caigudes a diferent nivell.
Els elements de defensa utilitzats són barreres de seguretat tipus New Jersey o similar.

4.- RISCOS EN DISTINTES UNITATS D'OBRA
A continuació se procedirà a la identificació dels riscos que se preveu que se puguin
presentar en la realització de cada una de les unitats constructives, que composen l'obra.
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En moviments de terra i demolicions.
•
•
•
•
•
•
•
•

En atropellament per maquinària i vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions i bolcades.
Caigudes a distint nivell.
Despreniments.
Interferència amb línia d’alta tensió.
Pols.
Renou.

En estesa d'emulsions i mescles asfàltiques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments per maquinària i vehicles.
Col·lisions i bolcades.
Interferència amb línia d'alta tensió.
Per utilitzar productes bituminosos.
Esquitxos.
Pols.
Renou.

En altres unitats d'obra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellaments per maquinària i vehicles.
Atrapaments.
Col·lisions i bolcades.
Caiguda d'altura.
Caiguda d'objectes.
Talls i cops.
Riscos produïts per agents atmosfèrics.
Riscos elèctrics.
Riscos d'incendis.

5.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
5.1.- Organització dels treballs
Mitjançant una adequada organització dels treballs es poden eliminar els riscos
d’accidents, cobrint d’aquesta forma els riscos evitables.
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L’organització dels treballs es farà de tal forma que en tot moment la seguritat sigui la
màxima possible. Les condicions de treball han de ser higièniques i, en lo possible,
confortables.
El transport de personal es farà en autobusos, trens de viatgers o altres mitjans que
reuneixin les suficients condicions de seguretat i confort.
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents:
5.2.- Proteccions generals

-

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada estarà
pintada amb colors vius i tindrà els equips de seguretat i reglamentaris en
bones condicions de funcionament.

-

Totes les eines han de estar en bon estat d’ús, ajustant-se al seu objectiu.

-

En prevenció del perill de bolc, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment
els indicats al moviment de terres i tot lo que ha de circular per camins
sinuosos, evitant-se també la mala repartició de la carga.

-

Per el seu millor control s’han de dur ben visibles les bandes on especifiquin
la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny
de maquinària que es mou sobre cadenes.

-

Tots els vehicles de motor hauran de portar correctament els dispositius de
frenada per lo que es realitzaran revisions molt freqüents. També hauran de
portar frens servits els vehicles remolcats.

5.3.- Proteccions colectives

A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, haurem de tenir 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), destintada a apantallar o condonar la possibilitat de
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient
laboral, com els treballadors, personal alié a l’obra i/o materials, màquines, equips o
eines pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències
d’accident. La seva operativitat garantitza la integritat de les persones i objectes
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protegits, sense necessitat d’una participació per asegurar la seva eficàcia. Aquest darrer
aspecte es el que estableix la diferència amb un equip de protecció individual (EPI)
En absència d’homologació o certificació de 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 requerides
als instal·ladors, fabricants i o proveïdors, per el conjunt dels nombrats Sistemes de
Protecció Colectiva.
Durant l’execució de les obres es procurarà una bona protecció col·lectiva amb una
adequada senyalització i el seu compliment corresponent, a efectes de cobrir els riscos
no evitables.
Les proteccions col·lectives a utilitzar son les següents:
-

Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a distint nivell, maquinària pesada
en moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions.

-

En les zones conflictives deuen establir-se itineraris obligatoris per el
personal.

-

S’hauran de senyalitzar les zones de gàlib reduït, les conduccions
elèctriques, les transmissions mecàniques i els aparcaments.

-

Les valles autònomes de limitació i protecció hauran de tenir com a mínim
90 cm d’altura i estaran construïdes amb tubs metàl·lics i dispondran de
cames per mantenir la seva verticalitat.

-

Escales de mà. Portaran sabates antilliscants.

-

Senyals (STOP en sortida de vehicles, obligatori dur casco, cinturó de
seguretat, ulleres, mascarilla, protectors auditius, botes i guants, prohibit el
pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i
prohibit aparcar, senyal informativa de localització de dispensari i extintor).
Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentaris pel
Ministerio de Fomento.

-

Cons de separació. Es col·locaran lo suficientment pròxims per delimitar en
tot cas la zona de feina o de perill.

-

Topes de camions en excavacions, terraplenats o replens. Els topes per aturar
el moviment de vehicles es podrà realitzar amb un parell de taulons fermats
que es fixaran al terreny per mitja de redons hincats en ell o per qualsevol
altre procediment eficaç.

A més haurem d’utilitzar les següents mesures:
•

Pòrtics protectors de línies elèctriques.
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Baranes de limitació i protecció.
Senyals de trànsit i seguretat d'acord amb la norma de carreteres 8.3-IC.
Cinta de balisament.
Talps de desplaçament de vehicles.
Jalons de senyalització.
Suport i ancoratges de xarxes.
Balisament lluminós normalitzat.
Interruptors diferencials.

5.4.- Proteccions individuals.
A efectes del present Estudi de Seguritat i Salut, tindrà la consideració de Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuïn de manera de coberta o
pantalla portàtil, individualitzada per cada usuari, destinada a reduir les conseqüències
derivades del contacte de la zona del cos protegida, com una energia fora de control, de
intensitat inferior a la previsible resistència física del 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 de eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat amb el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D.
773/97.
El Contractista Principal durà un control documental de la seva entrega individualitzada
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepció firmat per el
beneficiari.
En els casos en que no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats per el constructor, per el seu us en aquesta obra, elegit
entre els que existeixen en el mercat i que tenen una qualitat adequada a les respectives
presentacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de contar amb el vist del tècnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la D.O. o
D.Facultativa o d’execució.
En el magatzem d’obra haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció,
de manera que poden garantir el subministra a tot el personal sense que es produeixi una
carència.
En aquesta previsió ha de tenir-se en compte la rotació del personal, la vida útil dels
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los en la visites a obra, etc.
A efectes de cobrir els riscos minimitza-bles de cada operari en forma concreta, es
necessari utilitzar proteccions individuals.
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A més hem de tenir en compte aquests objectes i accions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protecció de maquinària utilitzada en obra segons la normativa vigent.
Cascos per a totes les persones que participen en l'obra inclosos els visitants.
Guants d'ús general.
Guants de goma.
Botes d'aigua.
Botes de seguretat de cuiro.
Vestits d'aigua.
Ulleres contra impactes i antipols.
Màscara antipols.
Protectors auditius.
Con tipus TB-6
Disc lluminós manual de pas permès TL-5.
Armilles reflectants.

5.5.- Instalacions de higiene i benestar
En aquest apartat es proposen les instal·lacions necessàries per satisfer el
desenvolupament dels treballs de manera higiènica i procurant sempre el benestar dels
treballadors.
Es despondrà de vestuari, serveis higiènics i menjador per els operaris, dotats com posa
a continuació.
El vestuari estarà provist de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per
guardar la roba i el calçat. Els aseos dispondran d’un lavabo amb aigua corrent previst
de sabó per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions
adequades. Es dotaran els dos aseos de secadors d’aire calent o tovalloles de paper,
existint en quest darrer cas, recipients adequats per dipositar les tovalloles utilitzades.
En realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja.
Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic.
Els lavabos no tindran comunicació directa amb menjador i amb vestuari. Les
dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres
d'altura. Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes
de tancament interior i d'una perxa.
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Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades
de tancament interior.
Les terres, parets i sostres dels lavabos, dutxes, sala de neteja i vestuaris, seran continus,
llisos i impermeables, realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i
aquests materials permetran el rentat amb líquids desinfectants, antisèptics amb la
freqüència necessària.
Tots els seus elements, tals com aixetes desguassos i carxofes de dutxes, estaran sempre
en perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització.
Anàlogament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil
neteja, tindran una il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l'altura mínima de
sostre serà de 2,60 metres. A tal efecte, els vestuaris i menjador disposaran de
calefacció.
Es disposarà d’una pica amb aigua potable per la neteja d’utensilis.
El menjador disposarà de taules i seients amb suport, escalfa dinars i un recipient de
tancament hermètic per a deixalles.
Per a la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà
d'un treballador amb la dedicació necessària.
5.6.- Formació
En el moment del seu ingrés a l'obra, el personal rebrà instruccions adequades sobre el
treball a realitzar i els riscos que poguessin comportar, així com les normes en
comportament que han de complir.
S'impartiran xerrades a peu d'obra sobre socorrisme i primers auxilis i altres riscos de
l'obra a tot el seu personal.
Abans de l'inici dels nous treballs específics s'instruirà als treballadors que hi
intervinguin sobre els riscos amb què se trobarà i maneres d'evitar-ho.

5.7.- Medicina preventiva i primers auxilis
Farmacioles:
Per atendre els primers auxilis hi haurà una farmaciola d'urgència situada en els
vestidors i una altra de portàtil en el vehicle de l'encarregat, i contindran el material
especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball.
Assistència a accidentats.
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Se haurà d'informar a l'obra, de l'emplaçament dels diferents centres metges ( serveis
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar a
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament.
A l'obra se disposarà a un lloc ben visible, d'una llista de telèfons d'ambulàncies i taxis,
per garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d'assistència.
Reconeixement metge.
Se realitzaran els reconeixements metges previs i els periòdics d'acord amb l'Ordenança.
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat,
si no prové de la xarxa de proveïment de la població.

6.- ENTORN DE L’OBRA, SSAA I DANYS A TERCERS
A més dels riscos detallats anteriorment existeixen altres que es generen a causa de
l'afecció a l'entorn natural, a la infraestructura de serveis existent i al normal moviment
de persones i coses en la zona d'obra.
Aquests riscos d'obra poden generar danys a tercers, tant personals com materials, a més
d'afectar i/o dificultar la circulació de terceres persones alienes a la mateixa, una vegada
iniciats els treballs.
Per tant, els riscos en l'entorn de l'obra en relació als serveis i danys a tercers, poden ser
els quals segueixen:
- Caiguda al mateix nivel.
- Caiguda a diferent nivel.
- Caiguda d’objectes i materials.
- Atropellament en encreuament indegut de carretera.
Per això, es considerarà zona de treball a la zona on es desemboliquin màquines,
vehicles i operaris treballant, i zona de perill a una franja de cinc (5) metres al voltant de
la primera zona.
S'impedirà l'accés de tercers aliens. Si existissin antics camins, es protegiran per mitjà
de tanca autònoma metàl·lica. En la resta del límit de la zona de perill, per mitjà de cinta
de balisament reflectant.
Els Plànols i l'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 la exhaustividad ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per
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faltes i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació pel que
sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideressin
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent.

7.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
7.1.- Instal·lació elèctrica provisional d’obra

Es faran els tràmits corresponents, perquè la companyia subministradora d'electricitat
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins als 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 en l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi el correcte subministrament
a tots els corts 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 el apantallament suficient per a resistir el 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 a 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'abastament de la maquinària
d'elevació i de zones sense pas de vehicles.
Quadre General:

Disposarà de protecció cap als contactes indirectes mitjançant
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i
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−

−

−

−
−
−

•

−
−
−

•

−
−
−
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eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat deurà ésser de
30 mA.
Disposarà de protecció cap als contactes directes perquè no hagin
parts en tensió al descobert (embornals, rosques de connexió,
terminals automàtics, etc.).
Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels
circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran d'ésser de
cort omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ?). A l'inici de l'obra
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar
connectada a l'anell de terres, seguidament després de realitzats els
fonaments.
Estarà protegit de la intempèrie.
Es recomanable l’ús de clau d’accés especial per la seva obertura.
Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc
elèctric. (Real Decreto. 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 enterrats, o engrapats als paraments verticals o
sostres allunyats dels zones de passada de vehicles i / o persones
Les unions hauran de ser realitzades mitjançant ,jocs, d'endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i encintats.

Quadres Secundaris:

Seguiran les mateixes especificacions establertes per al quadre
general i hauran d'ésser 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, el
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.
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·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:
Iran proveïdes de embornals de connexió a terra, excepció feta per a
la connexió d'equips de doble aïllament.
Es empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva
desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v

:

Azul.

· Connexió de 380 v

:

Rojo

No s’utilitzaran connexions tipus “lladre“.
Maquinària elèctrica:

Dispondrà de connexions a terra.
Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de cort
omnipolar.
Es connectessin al terra les guies dels elevadors i els carrils de grua o
altres aparells d'elevació fixos.
L'establiment de connexió als basis de corrent, es farà sempre amb
clavilla normalitzada.
Enllumenat provisional:

El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de
30mA.
Els portalámparas haurà d'ésser de tipus aïllat.
Es connectarà la fase a l'instant central del portalámparas i el neutre
al lateral més pròxim a la virola.
Els punts de llum en les zones de passada s'instal·laran en els sostres
per a garantir la inaccessibilitat a les persones.
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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.

7.2.- Instal·lació d’aigua provisional d’obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions precises davant la
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·li una derivació des de la tuberia
general fins el punt on ha de col·locar-se el corresponent comptador i poder
continuar amb la resta de la canalització provisional per l’interior de l’obra.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonades de PVC flexible amb
els ronsals de distribució i la canya galvanitzada o coure, dimensionada segons les
normes bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot
això garantint una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.

7.3.- Instal·lació de sanejament

Des de l’inici de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigua bruta.
Si es produeix algun retràs en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’hauran
de realitzar, a conta del contractista, un sistema de tractament provisional que
contempli fosa asèptica o pou negre tractat amb bactèries.

7.4.- Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis.

Pels treballs que comporten la introducció de flames o equip productor de guspires
en zones amb risc d’incendi o de explosió, serà necessari tenir un permís de forma
explícita, de fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicials i final,
la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a utilitzar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos,
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vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els medis addicionals d’extinció, vigilància i
ventilació adequades.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les
següents:
−

−

−
−
−

−

−

−

−

La instal·lació elèctrica tindrà que estar d’acord amb allò establert en
la Instrucció ITC BT-29 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió, Real Decreto 842/2002: prescripcions particulars per a les
instal·lacions elèctriques en locals amb perill d’incendi o explosió.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de
treball en les quantitats estrictament necessàries perquè el procés
productiu no es detingui. La resta es guardarà en locals diferents al
de treball, i en el cas que aquests no fossin possible es farà en
recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes
aïllats compliran aquella especificació en la Norma Tècnica,
MIEAPQ-001, Emmagatzematge de líquids inflamables i
combustibles del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en
els que es tindrà que disposar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama en el bufador o en les
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i us de gasos liquats compliran amb tot allò
establert en la instrucció ITC EP-6 del vigent Reglament d’Equips a
Pressió Aparells en allò referent a emmagatzematge, la utilització,
l’inici de 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 a energia
elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent bé realitzades, i en els
llocs fixos, se li haurà de proveir d'aïllament en la terra. Tots els
xàfecs, ensellats i restes que es produeixin per al 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 influència d'espurnes i fonts de
ignició. Ha de preveure's les conseqüències de possibles abocaments
durant l'operació, pel que serà necessari tenir a mà, terra o sorra..
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La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs..
Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits haurien
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està
transvasant.
Quan es fan regates o forats per a permetre el pas de canalitzacions,
han de obturar-se ràpidament per a evitar el pas de fum o flama d'un
recinte d'un edifici a un altre, evitant-se així la propagació d'incendis.
Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres,
l'esmentada 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, transvase de combustible, muntatge d'instal·lacions
energètiques) i en aquelles altres que es manipuli una font de ignició,
és necessari col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals
estigui d'acord amb la naturalesa del material combustible i amb el
seu volum, així com sorra i terra on s'utilitzin líquids inflamables,
amb l'eina pròpia per a estendre-la. En cas de grans quantitats
d'apilaments, magatzematge o concentració d'embalatges o xàfecs,
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de reg
que proporcionin aigua abundant..

Emplaçament i distribució dels extintors en l’obra.

Els principis bàsics per la ubicació dels extintors, son :
−

−

−

Els extintors manuals es col·loquessin, senyalitzats, sobre suports fixats
a paraments verticals o pilars, de manera 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 haurien de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeixi
una major probabilitat d'originar-se un incendi, si pot ser, 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, se senyalitzarà convenientment la seva ubicació.
7.5.- Normes generals d’actuació enfront d’accidents
-

No tocar mai la màquina o línia caiguda al terra
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Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos
Avisar a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no
apropar-se a la màquina
Fins advertir que no es finalitza la separació entre la línia elèctrica i la
màquina i s’abandona la zona perillosa, no s’efectuaran els primers
auxilis a la víctima

8.- PREVISIÓ DE TREBALLS POSTERIORS AL FINAL DE
L’OBRA
Els riscos que apareixeran en fase de manteniment de l'obra ja executada seran els
propis de manteniment en infraestructures de carreteres, havent de tenir molt en compte
l'apartat de senyalització, aplicant la norma 8.3-IC “Senyalització d'Obres”.
La resta de riscos seran els propis de cada activitat que hagi de realitzar-se en els
treballs de manteniment, havent d'executar-se amb el seu corresponent pla de seguretat.
Una vegada finalitzada l'execució de l'obra, s'han de prendre mesures constructives que
permetin evitar riscos en les futures operacions de conservació, manteniment i reparació
dels elements que constituïxen la mateixa.

9.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS.
Se realitzarà, d'acord amb la normativa vigent l'enllaç amb les carreteres i camins, se
prendran les mesures de seguretat adequades que cada cas requereixi, especialment el
compliment de la Norma de carreteres 8.3-I.C.
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, se prohibirà el pas a tota persona aliena, i
s'habilitaran els accessos i se col·locaran en tot cas els tancaments necessaris.

10.- CONCLUSIÓ
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Mitjançant la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut s'han avaluat i determinat
els següents aspectes de rellevància a tenir en compte per a l'execució de l'obra
projectada de la millora i condicionament de la carretera Ma-3323:
-

S'ha definit en primer lloc l'obligatorietat de la redacció de l'Estudi de Seguretat
i Salut davant la importància econòmica de l'obra a executar, fixant el marc
jurídic que ho empara (Apartat 1).

-

S'han avaluat els riscos evitables i no evitables que es poden presentar en
l'execució de l'obra, s'han establert les previsions respecte a prevenció de riscos
d'accidents i malalties professionals, i s'ha determinat el nombre de proteccions
individuals, col·lectives, i instal·lacions d'higiene i benestar.

En la resta de Documents del present Estudi es defineixen de forma completa la totalitat
dels aspectes detallats en la present Memòria, mitjançant Plànols, Plego de
Prescripcions Tècniques i Pressupost.
Finalment, s'indica que el Pressupost d'Execució Material del present Estudi de
Seguretat i Salut del “Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma.-3323”
ascendeix la suma de ONZE MIL TRES CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA
TRES CÈNTIMS (11304,93 €)
Barcelona, Juny de 2012
L’Enginyer Autor del Projecte: Pau Castillo Díaz

28

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut

ÍNDEX
1.DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC.................................................................... 3
1.1.- Identificació de les obres ...................................................................................... 3
1.2.- Objecte.................................................................................................................. 3
1.3.- Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut...................................... 3
1.4.- Compatibilitat i relació entre els esmentats documents ..................................... 4
2.DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU............................................................................................................. 5
2.1.- Promotor............................................................................................................... 6
2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut ......................................................................... 6
2.3.- Projectista ............................................................................................................. 9
2.4.- Director d'Obra ..................................................................................................... 9
2.5.- Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes ................. 10
2.6.- Treballadors Autònoms ...................................................................................... 14
2.7.- Treballadors ........................................................................................................ 15
3.DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL. 16
3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut ........ 16
3.2.- Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut ............................................................ 18
3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista ............................................................ 18
3.4.- El ''Llibre d'Incidències'' ...................................................................................... 18
3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat .............. 19
4.NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ......................................................... 20
4.1.- Textos generals ................................................................................................... 20
4.2.- Condicions ambientals........................................................................................ 22
4.3.- Incendis............................................................................................................... 22
4.4.- Instal·lacions elèctriques .................................................................................... 22
4.5.- Equips i maquinària ............................................................................................ 22
4.6.- Equips de protecció individual............................................................................ 23
4.7.- Senyalització ....................................................................................................... 23
4.8.- Diversos............................................................................................................... 24
5.CONDICIONS ECONÒMIQUES ................................................................... 24
5.1.- Criteris d'aplicació............................................................................................... 24

1

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut

5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut ..................................... 24
5.3.- Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut...................................................... 25
5.4.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat ............................... 25
6.CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT ................... 26
6.1.- Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat ............ 26
6.2.- Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció.......................... 27
6.3.- Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en
matèria de Seguretat i Salut......................................................................................... 28
6.4.- Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del
Treball........................................................................................................................... 28
6.5.- Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra.............................. 29
6.6.- Competències de Formació en Seguretat a l'obra ............................................. 30
7.PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINESFERRAMENTES 30
7.1.- Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines- Ferramentes30
7.2.- Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips,
Màquines i/o Màquines-Ferramentes ......................................................................... 31
7.3.- Normativa aplicable............................................................................................ 32

2

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut

1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
1.1.- Identificació de les obres
El present plec de condicions de seguretat i salut es correspon amb el projecte de
millora i condicionament de la carretera Ma-3323 (Mallorca).
1.2.- Objecte
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control)
de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors,
així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.- Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho;
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es
proposin mesures alternatives.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti,
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques,
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les
especificacions tècniques necessàries.
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin
estat definits o projectats.
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de
l'Estudi de Seguretat i Salut.

1.4.- Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas,
del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu,
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la
realització de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es
tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i
amb els seus propis mitjans.
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document
contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1. Evitar els riscos.
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.
3. Combatre els riscos en el seu origen.
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduirne els efectes a la salut.
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica,
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals al treball.

5

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la
individual.
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1.- Promotor
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi,
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o
per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient
2. Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
4. Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les
mateixes.
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al
Promotor de les seves responsabilitats.
5. Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives
llicencies i autoritzacions administratives.
6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades,
o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i
que compti amb titulació acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El
Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del
Projecte:
Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
successivament.
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del
projecte d'obra.
3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar
l'Estudi de Seguretat i Salut.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i
Salut d'Obra:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o
diversos treballadors autònoms.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra,
segons el R.D. 1627/1997, són les següents:
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L.
31/1995) :
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània
o successivament.
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de
treball.
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en
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particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció
quan no calgui la designació de Coordinador.
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de
treball.
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones
autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del
Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció
d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva
que calgui.

8

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i
treballadors.
2.3.- Projectista
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar
projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.

2.4.- Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la
llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte,
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra
dirigeixi a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva
qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny.
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2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut
Integrada previstes en el mateix.
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del
seu Estudi de Seguretat i Salut.
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del
Pla de Seguretat i Salut del contractista.
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els
visats que siguin preceptius.
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’incidències
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que
foren perceptius.

2.5.- Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
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És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del
Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
1. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat
de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra
dins dels límits establerts en el Contracte.
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS).
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
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previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de
l'obra.
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms
que hagin contractat.
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
13. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a l'obra.
14. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà l'esmentada
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de
construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a
l'obra.
15. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre
d'Incidències.
16. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i / o
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn
material, de conformitat a la normativa legal vigent.
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17. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides,
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
18. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
19. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis,
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. I no podrà al·legar en
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
20. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors
autònoms que intervinguin a l'obra.
21. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del
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Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de
Seguretat i Salut de l'obra.
22. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
23. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
24. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o
limítrofs.
25. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
26. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables
tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

2.6.- Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
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3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi
establert.
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la
utilització dels equips de treball per part dels treballadors.
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997,
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització
dels equips de protecció individual per part dels treballadors.
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, si n'hi ha.
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i
Salut (PSS):
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra,
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7.- Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
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1. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut.
2. El deure d'indicar els perills potencials.
3. Té responsabilitat dels actes personals.
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra.
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort,
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el
temps que duri la seva permanència a l’obra.

3.- DOCUMENTACIÓ
CONTRACTUAL

PREVENTIVA

DE

CARÀCTER

3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i
Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
2. Bases del Concurs.
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat
i Salut.
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6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del
Contractista per l’obra en qüestió.
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin,
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives,
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions,
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel que qualsevol
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà
el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots.
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3.2.- Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència,
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar,
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9).
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut.

3.4.- El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998
D.O.G.C. 2565 - 27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el
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compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.

3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en
matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor
Manager’‘ segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1.
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors,
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o
provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per
escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a
qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser
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impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.

4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o
no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable.
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui
aplicar al seu Pla.
4.1.- Textos generals
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de
febrer de 1940, en vigor capítol VII.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M.
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958.
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970.
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971.
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961.
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M.
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de
28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983.
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987.
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de
novembre de 1995.
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- R.D. 67/2010, de 29 de gener d’adaptació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
(BOE 36, de 10 de febrer de 2010)

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener
de 1997.
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997.
BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de
14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D.
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997.
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O.
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997.
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE
de 24 de maig de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de
1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997.
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D.
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997.
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4.2.- Condicions ambientals
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de
1940.
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.
4.3.- Incendis
-CTE DB-SI Seguretat cas d’incendi, Real Decret 314/2006 de 17 de marzo, BOE
28/03/2006
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96.
- Ordenances Municipals
4.4.- Instal·lacions elèctriques
- Reglamento Técnico de Líneas Elétricas Aéreas de Alta Tensión i ITC-LAT 01 a 09.
(Real Decreto 223/2008, BOE 68 de 19/03/2008).
- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. ( Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto)
BOE 224 de 18.09.2002 i Instruccions complementaries MI-BT
- Instruccions Tècniques Complementàries.
4.5.- Equips i maquinària
- Reglamento de Equipos a Presión Real Decreto 2060/2008 y sus ITC, BOE 31 de
5/2/2009 i ITC EP-6 Recipientes a presión transportables Recipientes a Presión.
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de
novembre. BOE 11 de desembre de 1985.
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981.
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de
juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines.
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines.
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- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE
14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988.
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988.
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva Instrucción
técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 170 de
17/07/2003).
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989.
BOE 9 de juny de 1989.
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

4.6.- Equips de protecció individual
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992.
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8
de març de 1995.
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997.
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992,
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de
2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm.
56 de 6 de març).
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE
núm. 151 de 25 de juny de 1999).

4.7.- Senyalització
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball.
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997.
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU.
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4.8.- Diversos
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978.
- Convenis Col·lectius

5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES
5.1.- Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de
difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del
mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
(MAUP).

5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció,
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada
obra:
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El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és
d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat
i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.
5.3.- Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució
material de les obres.
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut
com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.

5.4.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada
3.- GREU : 50% del Benefici Industrial de l’obra contractada
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la
mateixa
Propietat, durant 2 anys.
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6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
6.1.- Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de
Seguretat
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en
aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat:
Tècniques analítiques de seguretat
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció
de riscos i la recerca de les causes.
Prèvies als accidents.- Inspeccions de seguretat.
- Anàlisi de treball.
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
- Anàlisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.- Notificació d'accidents.
- Registre d'accidents
- Investigació Tècnica d'Accidents.
Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través
d'aquestes corregir el Risc Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar
sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà
de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
- Sistemes de Seguretat
- Proteccions col·lectives i Resguards
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- Manteniment Preventiu
- Proteccions Personals
- Normes
- Senyalització
El Factor Humà:
- Test de Selecció prelaboral del personal.
- Reconeixements Mèdics prelaborals.
- Formació
- Aprenentatge
- Propaganda
- Acció de grup
- Disciplina
- Incentius

6.2.- Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de
complimentació fets servir a la seva estructura bempresarial, per a controlar la qualitat
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a
títol de guia, l'enunciat dels
més importants:
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció
Preventiva.
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de
gestió
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
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5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3.- Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista
competents en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1
997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de
Treball amb la que tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de
Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de
la seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes
funcions.

6.4.- Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de
Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una
farmaciolad'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina
Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves
condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat,
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència:
- Higiene i Prevenció al treball.
- Medicina preventiva dels treballadors.
- Assistència Mèdica.
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
- Participació en comitè de Seguretat i Salut.
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa

6.5.- Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es
notificarà al Coordinador de Seguretat.
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la
dotació de la farmaciola.
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A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

6.6.- Competències de Formació en Seguretat a l'obra
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que
reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors
de màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu
treball.

7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE
SEGURETAT
DELS
EQUIPS,
MÀQUINES
I/O
MÀQUINESFERRAMENTES

7.1.- Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o MàquinesFerramentes
Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar
solidàriament.
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o
una ferramenta.
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal,
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització,
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
- Nom del fabricant.
- Any de fabricació, importació i/o subministrament.
- Tipus i número de fabricació.
- Potència en Kw.
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si
procedeix.

7.2.- Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
Elecció d’un Equip
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient
de Treball.

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de
treball’‘:

Emmagatzematge i manteniment
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
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- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses
entre 15 i 25ºC.
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador.

7.3.- Normativa aplicable
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates
d’entrada en vigor Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89),
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de
23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92),
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori
fins l’1/1/97.
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91),
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm.
L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE,
de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E.
Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96.
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de
26/03/1996: el 4/4/96.
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92),
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96.
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Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de
19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E.
Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de
construcció.
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E.
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE,
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat
en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de
maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
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MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81).
Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88).
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva Instrucción
técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 170 de
17/07/2003).

- Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció,
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 24/12/96).
- Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91).
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71).
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DOCUMENT 4 DE L'ESIS:
PRESSUPOST
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DESCRIPCIÓ

MEDICIÓ

PREU €

PARCIAL €

10

1.74

17.40

2

8.96

17.92

2

12.02

24.04

10

13.82

138.20

recanviables, homologada segons NTE

5

33.06

165.30

10

9.62

96.20

5

17.00

85.00

5

1.99

9.95

5

33.07

165.35

PROTECCIONS INDIVIDUALS
1

Ut

Casc de seguretat per a ús normal, de
polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons MT-1, classe N I E-AT

2

Ut

Ulleres de seguretat antiimpactes
estàndar, amb montura universal
homologada segons MT-16, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament
homologat segons MT-17 classe D

3

Ut

Pantalla de soldadura homologada segons
NTE

4

Ut

Màscara respiratòria per a pols, filtres
recanviables, homologada segons NTE

5

Ut

Màscara respiratòria per a pintura, filtres

6

Ut

Impermeable

7

Ut

Protector auditiu d'auricular, encaixat en el
amb arnes i orelleres antirenou, homologat
segons MT-12, classe D

8

Ut

Parell de guants per ús general,amb palma
arteig, ungles i dits índex i pulgar de pell
dors de la mà i maneguet de cotó, forrat
interior i subjecció elàstica al canell

9

Ut

Parell de guants dielèctrics per a baixa
tensió, de cautxú, amb maneguets fins a
mig braç, homologats segons MT-4
classe II, per a 1000 V, com a màxim
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Parell de botes d'aigua de PVC de canya
alta amb sola antilliscant i forrades de
niló rentable

11

Ut

5

5.93

29.65

5

16.67

83.35

5

17.77

88.85

2

11.47

22.94

reflectant

10

10.69

106.90

Armilla perforada reflectant.

10

12.74

127.40

1

15.10

15.10

Parell de botes de seguretat resistents a la
humitat, de pell rectificada amb envoltant
de turmell, encoixinat, sola antilliscant
i antiestàtica, cunya amortiguadora per al
taló, llengueta de bossa, de desprendiment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
homologats segons MT-15, classe I, grau A

12

Ut

Parell de botes dielèctriques resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envolvent
en el turmell, encoixinat, sola antilliscant
i antiestàtica, cunya amortiguadora per al
taló, llengueta de bossa, de desprendiment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica i amb la
puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

13

Ut

Cinturó antivibració, ajustable i de
teixit transpirable

14

Ut

Mono de treball, de poliester i de
cotó, amb butxaques exteriors i guardapits

15

Ut

PROTECCIONS COL·LECTIVES
16

Ut

Placa de senyalització de seguretat laboral
de planxa d'acer llis serigrafiada, de 40x33
cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs
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Senyal tipus P i R-1 de 1,35 m reflectant
nivell 2 d'obra, inclòs el desmuntatge

18

Ut

20

72.12

1,442.40

15

48.08

721.20

10

24.04

240.40

10

8.52

85.20

100

0.91

91.00

100

9.02

902.00

10

36.43

364.30

50

12.06

603.00

1500

0.30

450.00

en simbologia

20

6.88

137.60

5

28.85

144.25

10

13.22

132.20

10

38.22

382.20

Senyal tipus R de 0,90 m reflectant
nivell 2 d'obra, inclòs el desmuntatge

19

Ut

Panell direccional d'obra reflectant nivell
2, inclòs el desmuntatge

20

Ut

Suport rectangular d'acer galvanizat
de 80x40x2 mm col·locat, inclòs el
desmuntatge

21

Ml

Cinta d'abalisament reflectora, amb
un suport cada 5 m. i amb el desmuntatge
inclòs

22

Ut

Con d'altura entre 50 i 100 cm,
inclòs subministrament, col·locació,
manteniment, fixacions al sòl i retirada

23

Ut

Llum àmbar destellant a la vorera de
calçada, inclòs subministrament, col·locació
manteniment etc.

24

Ml

Element de contenció de formigó en
massa o de plàstic contenint aigua o
arena, inclòs el desmuntatge

25

Ml

Marca vial groga amb microesferes
de 10 cm d'ample

26

M2

Marca vial groga amb microesferes

27

H

Camió de rec amb conductor

28

H

Vigilant de seguretat per a
desviament de trànsit

29

H

Tècnic de seguretat amb dedicació
parcial a obra
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
30

Instal.lació elèctrica provisional d'obra, per a
les casetes i maquinària, inclosos
elements de mesura i protecció

1

142.15

142.15

9

123.10

1,107.90

9

82.29

740.58

fonaments

9

90.30

812.70

Mes de manteniment i neteja de les casetes

9

68.82

619.38

1

30.05

30.05

1

62.16

62.16

10

30.05

300.50

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR
31

Ut

Mes de caseta prefabricada per a menjador
de 15m2 amb mobiliari, inclòs els fonaments

32

Ut

Mes de caseta prefabricada per a bany
de 5 m2 amb sanitaris, inclòs fonaments

33

Ut

Mes de caseta prefabricada per a vestidor
de 10 m2 amb l'equipament, inclòs

34

Ut

EXTINCIÓ D'INCENDIS
35

Ut

Extintor de pols polivalent
inclosos el suport i la col·locació

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS
36

Ut

Farmaciola d'armari, amb el contingut
establert en l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball, inclòs
manta de cotó i fibra sintètica 110x210 cm

37

Ut

Reconeixement mèdic obligatori,
segons el que estableix l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT
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Reunió mensual del comitè de Seguretat

H

i salut

9

53.48

481.32

Formació de seguretat i salut

9

13.21

118.89

TOTAL €

11,304.93

El pressupost d’execució material dedicat a seguretat i salut arriba fins a un total de
ONZE MIL TRES CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA TRES CÈNTIMS
(11304,93 €)
Barcelona, Juny de 2012

L’Enginyer Autor del projecte
Pau Castillo Díaz
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1.- INTRODUCCIÓ
El present annex pretén desenvolupar les mesures correctores necessàries per
minimitzar l’impacte ambiental que comporta el “Projecte de remodelació i millora de
la carretera Ma-3323” al seu pas pel terme municipal de Manacor.
Aquest annex s’estructura en tres parts. En una primera es citen les normatives a
complir, ja siguin específiques o complementàries. A continuació es presenta una breu
descripció del projecte per saber les seves característiques principals a tenir en compte.
Seguidament es descriu el medi en el qual estem situats i, finalment, es presenten les
mesures correctores pertinents que s’han de dur a terme.
Aquest annex fa referència als aspectes comuns de les alternatives.
1.1.- OBJECTIU DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
L’objectiu d’aquest estudi es analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental
que es poden veure afectats per l’execució de les obres de millora i condicionament de
la carretera.
Per analitzar la viabilitat ambiental de l’actuació es necessari l’estudi previ dels
paràmetres del medi actual, procedint a valorar les possibles repercussions que l’obra
produirà sobre l’entorn, avaluant i definint els impactes reals i potencials que es poden
produir i, al mateix temps, establir les mesures preventives i correctores.
Finalment, serà necessari elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti establir,
una vegada executada la nova infraestructura, el correcte desenvolupament de les
mesures establides.

2.- MARC LEGAL
Com a normativa específica de les Illes Balears i espanyola que s’ha d’aplicar al
projecte tenim les següents lleis i decrets:
-

-

Decret 114/1998 d’avaluació d’impacte ambiental que obliga a sotmetre
al procediment d’EIA totes les obres que puguin perjudicar de manera
notable els valors preservats en els espais naturals protegits.
Llei 1/2007 del 16 de Març contra la contaminació acústica a les Illes
Balears.
El estudio de impacto ambiental cumplirá todas las exigencias previstas
por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación del Impacto Ambiental,
de modificación del Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio y el
Reglamento que lo desarrolla, aprobado por R.D. 1131/1988, de 30 de
septiembre.

3

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental

A més d’aquestes normatives se’n poden aplicar d’altres complementàries que
ajudin a integrar carretera en l’entorn i que suposi una satisfacció a les demandes
socials.

3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
El tram de carretera de Manacor ha d’unir la carretera Ma-15 (variant de
Manacor) de Palma-Artà amb la C-715 (que passa per dins de la població de Manacor).
Mitjançant aquest tram, aconseguirem tenir una entrada més al poble molt millor y més
ràpida que la que existia anteriorment i facilitarem l’entrada de les ambulàncies a
l’hospital de Manacor, situat a n’ aquest tram.
El tram comença a la rotonda de la variant de Manacor Ma-15. Des d’aquí surt
utilitzant el traçat anterior però millorant l’ample de la carretera i augmentant el radi de
les corbes per facilitar el trajecte fins arribar a la rotonda que hi ha projectada a la
carretera C-715 que passa pel nucli urbà. Ara mateix aquesta rotonda projectada són
dues mitges llunes.
S’ha considerat una velocitat de projecte de 80 km/h i la IMD prevista ens indica
que tenim un tràfic T-3 amb un 4 % de vehicles pesats. En aquests càlculs estan
considerats també el tràfic induït per la millora de la carretera que antes anaven per un
altre carretera. Es preveuen 7 interseccions a nivell ja que existeixen carrers i camins
que enllacen amb la carretera.

4.- DESCRIPCIÓ DEL MEDI
Els terrenys a través dels quals es desenvolupa el tram escollit per a la millora de
la carretera estan compresos entre el nucli urbà de Manacor i la zona de la variant de
Manacor.
Es tracta d’una zona de finques de conreus on no hi ha cap espai especialment
d’interès natural. Es tracta d’una zona amb relleu clarament pla, dedicada al conreu. No
hi ha cap accident topogràfic destacable, el terreny es pot qualificar com a pla, amb una
pendent clarament inferior al 5%.
El clima a la zona de Projecte és mediterrani, amb una temperatura mitja anual
de 16-17 ºC i pluviometria entre 500-600 mm. En aquestes terres, sotmeses a un clima
mediterrani, el que predomina són les àrees de conreu i urbanes, tot i que en algunes
zones podem trobar càrritx i altres matolls i també algun petit pinar
La zona de projecte s’inclou a la conca interior situada al contacte entre el Pla de
Mallorca i les Serres de Llevant i drenada pel Torrent de na Borges i els seus afluents.

4

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental

Malgrat es tracta d'una plana al·luvial presenta alguns petits relleus. Els sòls són
argilosos i potents.
Paisatgísticament, l'actuació humana l'ha convertit en un mosaic d'àrees
conreades de secà amb cereals, vinyes i reguiu, alternant amb ametllerars.
Els grups de fauna afectats per l’efecte barrera i possibles atropellaments seran,
principalment, els de petits mamífers, rèptils i amfibis. Les aus seran susceptibles de
danys per col·lisió, així com per ocupació o alteració de l’hàbitat.

La fragilitat paisatgística intrínseca del territori afectat per la millora de la
carretera és reduïda, ja que el caràcter pla de l’àrea afectada permet una fàcil integració
de l’obra. La conca visual de l’actuació és reduïda, ja que es situa pràcticament sobre la
rasant del terreny natural.

Un cop revisada la informació continguda en el PLA XARXA NATURA 2000
(Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO)) es constata que cap de les dues alternatives considerades, afecta a cap espai
protegit ni ecosistemes de gran vàlua ambiental.
A continuació un mapa de la xarxa natura 2000 a Mallorca:
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5.- SOROLL
El present estudi té com a finalitat analitzar i estimar l’estat acústic de la carretera i
veure la necessitat de l’establiment de mesures correctores per minimitzar o no el
possible impacte acústic.
En el “Libro Verde de la Comisión Europea sobre política futura de lucha contra el
ruido” es comenta que el soroll ambiental originat, entre altres causes, pel tràfic de
vehícles terrestres a motor constitueix un dels principals problemes mediambientals a
Europa i és l’origen de nombroses queixes per part de la població.
En la contaminació sonora produïda pel tràfic de vehicles terrestres, els elements bàsics
que intervenen en l’explicació del fenomen son: el tipus de fonts emissores, el medi
atmosfèric o camí de propagació i els receptors. Sobre la seqüència lògica, emisor-medireceptor, ha d’establir la avaluació dels impactes i l’adopció de les mesures preventives
o correctores per minimitzar el soroll que produeix el tràfic dels vehicles a motor.
Els nivells de soroll que l’emissor produeix depenen de aspectes tan diversos com: la
potencia sonora del motor del vehicle, l’estat del tub d’escape, la manera de conduir, la
velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en la via determinada, el
tipus de via i de paviment, etc.
En el camí de propagació de les ones sonores, intervenen principalment, la distancia
dels vehicles a les vivendes receptores, la presencia dels elements reflectors o
d’obstacles i el tipus de superfície que hi ha entre l’emissor i el receptor.
Resumint, la qualitat acústica d’una zona estarà determinada per les condicions físiques
i urbanístiques que presenten aquesta zona, per tant, la caracterització dels nivells
d’emissió obliga a analitzar d’una manera fiable totes les possibles relacions enter les
fonts emissores i la propagació que afecten a un receptor determinat.
Les condicions de soroll aceptables en el medi ambient a les Balears queden fixades per
la “Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears ”
(BOIB Núm 045/2007 de 24/03/2007).
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Els nivells de soroll que actualment es donen en la zona d’estudi es poden tipificar de la
manera general com els d’un ambient rural, degut a la localització fora del nucli urbà.
Durant la fase d’obres, tots els vehicles de tracció mecànica tindran en bones condicions
de funcionament aquells elements capaços de produir sorolls de tal manera que
l’emissió de soroll del vehicle en marxa no excedeixi dels valors límits als que fa
referència a la llei 1/2007. Així mateix, l’emissió sonora de la maquinària es tindrà que
ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d’acord amb la Directiva
2000/14, del 8 de maig del 2000, que regula les emissions sonores en l’entorn produïdes
per les màquines d’ús a l’aire lliure i les normes complementaries. L’horari de
funcionament es fixa entre les 8 i les 20 hores, exceptuant les obres urgents, les que es
realitzen per motius de necessitat o perill i les que, per les seves característiques, no es
poden dur a terme durant el dia.
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L’objectiu d’aquest estudi es veure les especificacions d la norma en matèria de soroll
que s’haurà de tenir en compte al realitzar l’obra.
A les Illes Balears existeix la llei 1/2007, de 16 de Març, contra la contaminació
acústica a les Illes Balears, la qual marca els màxims de sorolls permesos per la llei.
Està lligada a la llei estatal de contaminació acústica en lo que respecta a valors.

6.- NORMATIVA 1/2007
CONTRA
ACÚSTICA A LES ILLES BALEARS

LA

CONTAMINACIÓ

CAPÍTOL I
Disposicions Generals

Article 1. Objecte i finalitat1 El present reglament té per objecte dictar unes normes
que permetin d'implementar i desenvolupar el que estableix la Llei 1/2007, de 16 de
març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears.
Article 2. Àmbit d'aplicació 2.1. Es troben sotmesos a les disposicions establertes pel
present Decret tots els emissors acústics, qualsevol que sigui llur titular, promotor o
responsable, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, públiques com
privades, i es trobin en llocs públics o privats, oberts o tancats, en territori de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; també se sotmeten a les disposicions del
present Decret les edificacions, en qualitat de receptors acústics. 2.2. Queden exclosos
de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:
a) Les infraestructures portuàries i aeroportuàries de competència estatal, tret que la
seva pròpia normativa o altres normes específiques així ho permetin.
b) Les activitats militars, que es regiran per la seva normativa específica.
c) L'activitat laboral, quant a la contaminació acústica que es pot produir en els llocs de
treball.
d) Les activitats domèstiques o els comportaments de veïns, quan la contaminació que
se'n derivi no superi els límits tolerables, d'acord amb els usos i costums locals i el que
estableixen les ordenances municipals.
e) Els sorolls que generin les embarcacions de qualsevol tipus o les activitats
desenvolupades en aigües limítrofes a la costa, el control de les quals es reserva a
l'autoritat estatal competent.
Article 3. Definicions Als efectes del que estableix aquest Reglament, es tindran en
compte les següents definicions i conceptes tècnics, a més dels que ja figuren en l'article
4 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears.
Absorció acústica: Capacitat dels materials d'absorbir l'energia acústica que incideix
sobre ells.
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Activitat: Qualsevol establiment, instal·lació o activitat, de caràcter públic o privat, de
naturalesa industrial, comercial, de serveis o d'emmagatzematge.
Acreditació tècnica: Acreditació de caràcter administratiu que pot atorgar-se, prèvia
sol·licitud, a les persones que tinguin la consideració de personal qualificat.
Aïllament acústic: Capacitat d'un element constructiu o tancament de no transmetre el
so. S'avalua, en termes generals, mitjançant la relació d'energies a banda i banda de
l'element.
Àrea acústica: Àmbit territorial delimitat per l'administració competent, i que presenta
un mateix objectiu de qualitat acústica.
Banda d'octava: Interval de freqüència comprès entre una determinada freqüència i una
altra igual al doble de l'anterior. La norma UNE 74.002-78 recomana utilitzar les
següents octaves (definides en funció de llurs freqüències centrals, en Hz): 31,5, 63,
125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 i 16.000.
Banda de terç d'octava: En una escala logarítmica, els tres intervals en què queda
dividida una octava. La norma UNE 74.002-78 recomana utilitzar les següents bandes
de terç d'octava (entre 100 i 5.000Hz): 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800,
1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 4.000 i 5.000.
Qualitat acústica: Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les
activitats que s'hi porten a terme.
Contaminació acústica: Presència en l'ambient de sorolls o vibracions, qualsevol que
sigui l'emissor acústic que els origina, que impliquen molèsties, risc o dany per a les
persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol
naturalesa, o que tenen efectes significatius sobre el medi ambient.
Decibel: Escala convinguda habitualment per a mesurar la magnitud del so. El nombre
de decibels d'un so és igual a deu vegades el valor del logaritme decimal de la relació
entre l'energia associada al so i una energia que es pren com a referència. Es representa
amb les sigles dB. Dnt: Diferència de nivells estandarditzada.
Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, equip, maquinària, activitat o comportament
que genera contaminació acústica; també anomenat font sonora o font de soroll o
vibracions.
Avaluació acústica: El resultat d'aplicar les metodologies reglades en la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, i en llur desenvolupament reglamentari, i que permeten de calcular,
predir, estimar o mesurar la qualitat acústica i els efectes de la contaminació.
Freqüència: Nombre d'oscil·lacions per segon d'una ona acústica. Es mesura en hertzs
(Hz).
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Índex acústic: Magnitud física que descriu la contaminació acústica, quant als efectes
que produeix. Índex d'aïllament acústic: Índex acústic que descriu l'aïllament acústic
d'un element constructiu.
Índex de soroll (LT): Índex acústic de soroll que descriu i avalua la molèstia i els nivells
sonors durant un període de temps T.
Índex de soroll corregit (Lk,T): Índex de soroll associat a la molèstia o als efectes nocius
deguts a la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència
i sorolls de caràcter impulsiu, durant un període de temps T.
Índex de vibració: Índex acústic que descriu la vibració, quant als efectes nocius que
produeix. Índex ponderat d'aïllament acústic: Magnitud global de l'índex d'aïllament
acústic valorat d'acord amb la norma UNE-EN/ISO 717, part 1a.
Mapa de soroll: Representació gràfica dels nivells significatius de soroll ambiental
existents en un determinat territori, obtinguts mitjançant mesuraments en un conjunt de
punts representatius al llarg de diferents períodes
Nivell sonor exterior: Nivell sonor, en dBA, procedent d'una activitat (font emissora) i
mesurat en l'exterior, en el lloc de recepció.
Nivell sonor interior: Nivell sonor, en dBA, procedent d'una activitat (font emissora) i
mesurat en l'interior de l'edifici receptor. El nivell sonor interior només s'utilitzarà com
a indicador del grau de molèsties per soroll en un edifici quan se suposi que el soroll es
transmet des del local emissor per l'estructura, i no per la via aèria de façana, finestres o
balconades; en aquest cas el criteri a aplicar serà el de nivell sonor exterior.
Ponderació freqüencial A: Ponderació aplicada al nivell de pressió sonora que
corregeix les freqüències ajustant-les a la corba d'audició de l'oïda humana.
Soroll de fons: Senyal sonor, expressat en termes de nivell de pressió, que es pot
registrar quan la font objecte d'anàlisi o avaluació no està emetent.
Temps de reverberació: Paràmetre que quantifica la reverberació o persistència del so en
un recinte després de cessar la font que l'ha generat; es defineix com el temps (en
segons) que transcorre des que el focus emissor s'atura fins al moment en què el nivell
de pressió sonora cau 60 dB respecte al seu valor inicial.
Nivell d'emissió: Nivell sonor existent en un lloc, originat per un emissor acústic que
funciona en el mateix indret.
Nivell d'immissió: Nivell sonor existent en un lloc, originat per un emissor acústic que
funciona en un indret diferent. També s'anomena nivell de recepció.
Objectiu de qualitat acústica: Conjunt de requisits que han de complir les
característiques acústiques d'un espai en un moment concret, en funció dels índexs
acústics que li siguin d'aplicació.
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Personal qualificat: Personal que disposa dels coneixements essencials en matèria
acústica, bé per disposar d'una determinada titulació, bé per haver realitzat cursos de
formació degudament homologats en matèria acústica, i que està en condicions
d'efectuar mesuraments.
Personal tècnic competent: Personal que, per disposar de la titulació acadèmica que
garanteix els coneixements suficients, està en condicions d'emetre certificats relatius al
compliment dels requisits exigits en matèria acústica.
Plans d'acció acústica: Plans encaminats a afrontar les qüestions relatives al soroll i als
seus efectes, inclosa la reducció del soroll si fos necessari. Soroll: Qualsevol so que
molesta o incomoda els éssers humans, o que els produeix o té l'efecte de produir-los un
resultat psicològic i fisiològic advers.
Soroll ambiental: Senyal sonor, expressat en termes de nivell de pressió sonora, que es
pot mesurar en un indret i en un temps concret, format per sons procedents de diverses
fonts sonores.
Valor límit: Valor de l'índex acústic que no s'ha de sobrepassar durant un període de
temps, mesurat d'acord amb un protocol establert.
Vibració: Pertorbació que provoca l'oscil·lació dels cossos sobre la seva posició
d'equilibri.
Zona de transició: Àrea en la qual es defineixen valors intermedis entre dues zones
confrontants.
Zona tranquil·la en aglomeracions: Els espais en els quals no se supera un valor límit, a
fixar pel Govern, d'un determinat índex acústic.
Zona tranquil·la en camp obert: Els espais no pertorbats per soroll procedent del trànsit
rodat, les activitats industrials o les activitats esportives i recreatives.
Zones de servitud acústica: Sectors del territori, delimitats en els mapes de soroll, en els
quals les immissions poden superar els objectius de qualitat acústica aplicables a les
corresponents àrees acústiques i on es poden establir restriccions per a determinats usos
del sòl, activitats, instal·lacions o edificacions, amb la finalitat de complir, almenys, els
valors límits d'immissió establerts.
Zona de protecció acústica especial: Zones on es produeixen elevats nivells sonors tot i
que les activitats que s'hi fan, individualment considerades, compleixen els nivells
legalment exigits.
Zona de situació acústica especial: Zones de protecció acústica especial en les quals les
mesures adoptades no han evitat l'incompliment dels objectius acústics establerts.
2. Els termes acústics no inclosos en el present article s'interpretaran de conformitat
amb el RD 1371/2007, de 19 d'octubre, que aprova el document bàsic DB-HR Protecció

12

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental

front al soroll del Codi Tècnic d'Edificació, les seves possibles modificacions i les
normes UNE-EN; en cas d'haver-se produït una modificació de la normativa ISO no
traslladada al nostre ordenament, l'esmentada normativa els hi serà d'aplicació directa.

Article 4. Principis d'informació al públic
Les administracions públiques competents hauran d'adoptar mecanismes d'informació
d'acord amb el que estableixen l'article 5.3 de la Llei 1/2007, de 16 de març, i l'article 4
del RD 1513/2005, de 16 de desembre.
CAPÍTOL II
Zonificació acústica
SECCIÓ 1a ÀREES ACÚSTIQUES
Article 5. Criteris i directrius per a la delimitació dels diferents tipus d'àrees
acústiques
1.- Assignació d'àrees acústiques
a). L'assignació d'un sector del territori a un dels tipus d'àrea acústica previstos en
l'article 17 de la Llei 1/2007, de 16 de març, depèn de l'ús predominant actual o previst
per al mateix en la planificació general territorial o en el planejament urbanístic.
2.- Quan en una zona coexisteixin o puguin coexistir diversos usos urbanísticament
compatibles, únicament als efectes del que disposa aquest decret es determinarà l'ús
predominant d'acord amb els següents criteris:
a) Percentatge de la superfície del sòl ocupada o a utilitzar en usos diferenciats amb
caràcter excloent.
b) Quan coexisteixin sobre el mateix sòl, bé per juxtaposició en alçada bé per l'ocupació
en planta en superfícies molt barrejades, s'avaluarà el percentatge de superfície
construïda destinada a cada ús.
c) Si existeix un dubte raonable quant a que no sigui la superfície, sinó el nombre de
persones que utilitzen el sòl, el que defineixi la seva utilització prioritària, podrà
utilitzar-se aquest criteri en substitució del criteri de superfície establert en l'apartat b).
d) Si el criteri d'assignació no està clar es tindrà en compte el principi de protecció dels
receptors més sensibles.
e) En un àrea acústica determinada es podran admetre usos que requereixin més
exigències de protecció acústica, sempre que es compleixin els objectius de qualitat
acústica previstos per als receptors en la legislació vigent.
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f) L'assignació d'una zona a un determinat tipus d'àrea acústica no podrà en cap cas
venir determinada per l'establiment d'una correspondència entre els nivells de soroll que
hi existeixin o es prevegin i els aplicables al tipus d'àrea acústica.
3.- Directrius per a la delimitació de les àrees acústiques Per a delimitar les àrees
acústiques se seguiran les directrius generals següents:
a) Els límits de les àrees acústiques hauran de ser fàcilment identificables sobre el
terreny, tant si constitueixen objectes construïts artificialment, carrers, carreteres, vies
ferroviàries, etc. com si es tracta de línies naturals, com ara lleres de rius, costes marines
o lacustres o límits de termes municipals.
b) El contingut de l'àrea delimitada haurà de ser homogeni, establint-se les fraccions
adequades per impedir que el concepte “ús preferent” s'apliqui globalment de manera
que falsegi la realitat.
c) Les àrees definides no han de ser excessivament petites per evitar, sempre que sigui
possible, la fragmentació excessiva del territori amb el conseqüent increment del
nombre de transicions.
d) S'estudiarà la transició entre àrees acústiques confrontants quan la diferència entre els
objectius de qualitat aplicables a cadascuna d'elles superi els 5 dB(A).
3.- Criteris per determinar els principals usos associats a àrees acústiques. A efectes de
determinar els principals usos associats a les àrees acústiques s'aplicaran els criteris
següents:
Àrees acústiques de tipus a).- Sectors del territori d'ús residencial: S'inclouran tant els
sectors del territori que es destinen de forma prioritària a aquest tipus d'ús, espais
edificats i zones privades enjardinades, com els que són complement de llur
habitabilitat, com ara parcs urbans, jardins, zones verdes destinades a estada, àrees per a
la pràctica d'esports individuals, etc. Les zones verdes dissenyades per a obtenir
distància entre les fonts sonores i les àrees residencials pròpiament dites no s'assignaran
a aquesta categoria acústica, es consideraran com a zones de transició i no podran
considerar-se d'estada.
Àrees acústiques de tipus b).- Sectors de territori d'ús industrial: S'inclouran tots els
sectors del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per a usos relacionats amb
les activitats industrial i portuària, incloent: els processos de producció, els parcs de
proveïment de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no
afectes a una explotació en concret, els espais auxiliars de l'activitat industrial com ara
subestacions de transformació elèctrica, etc.
Àrees acústiques de tipus c).- Sectors del territori amb predomini d'ús recreatiu i
d'espectacles: S'inclouran els espais destinats a recintes firals amb atraccions temporals
o permanents, parcs temàtics o d'atraccions i també els llocs de reunió a l'aire lliure,
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sales de concert en auditoris oberts, espectacles i exhibicions de tot tipus amb especial
esment de les activitats esportives de competició amb assistència de públic, etc.
Àrees acústiques de tipus d).- Activitats terciàries no incloses en l'epígraf c): S'inclouran
els espais destinats preferentment a activitats comercials i d'oficines, tant públiques com
privades, espais destinats a l'hostaleria, allotjament, restauració i altres, parcs
tecnològics a exclusió de les activitats massivament productives, incloent les àrees
d'estacionament d'automòbils que siguin pròpies d'aquests espais, etc.
Àrees acústiques de tipus e).- Zones del territori destinades a usos sanitari, docent i
cultural que requereixin d'especial protecció contra la contaminació acústica.
S'inclouran les zones del territori destinades a usos sanitari, docent i cultural que
requereixin, en l'exterior, d'una especial protecció contra la contaminació acústica, com
ara les zones residencials de repòs o geriatria, les grans zones hospitalàries amb pacients
ingressats, les zones docents com ara campus universitaris i zones d'estudi i
biblioteques, centres d'investigació, museus a l'aire lliure, zones museístiques i de
manifestacions culturals etc.
Àrees acústiques de tipus f).- Sectors del territori afectats a sistemes generals
d'infraestructures de transport i altres equipaments públics.
S'inclouran en aquest apartat les zones del territori de domini públic en què se situen els
sistemes generals de les infraestructures de transport viari, ferroviari i aeroportuari.
Àrees acústiques de tipus g).- Espais naturals que requereixen protecció especial.
S'inclouran els espais naturals que requereixin protecció especial contra la contaminació
acústica. En aquests espais naturals haurà d'existir una condició que aconselli la seva
protecció, bé sigui l'existència de zones de cria de fauna o l'existència d'espècies
l'hàbitat de les quals es vulgui protegir. També s'inclouran les zones tranquil·les en
camp obert que es vulguin mantenir silencioses per motius turístics o de preservació del
medi, i les categories definides en l'article 11 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la
conservació dels espais de rellevància ambiental, com els espais de la xarxa ecològica
europea Natura 2000.
Article 6. Revisió de les àrees acústiques
La delimitació de les àrees acústiques se sotmetrà a una revisió periòdica, que es
realitzarà, com a màxim, cada deu anys des de la seva aprovació, sempre que no es
produeixin modificacions urbanístiques o normatives que suposin una alteració del
territori on se situen; en aquest darrer cas es procedirà a la seva revisió.
SECCIÓ 2a ZONES DE SERVITUD ACÚSTICA
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Article 7. Zones de servitud acústica
Les zones de servitud acústica es delimitaran en els mapes de soroll o en els instruments
de planejament urbanístic d'acord amb els criteris tècnics establerts en l'article 9 del RD
1367/2007, de 19 d'octubre.
SECCIÓ 3a ZONES DE PROTECCIÓ ACÚSTICA ESPECIAL
Article 8. Criteris per a declarar zona de protecció acústica especial
Es considerarà que existeix en la zona una afecció sonora important, i per tant podrà ser
considerada com a zona de protecció acústica especial, quan es compleixi un dels
següents requisits:
1. Que la meitat més un dels punts avaluats en els períodes de més afecció sonora
tinguin un nivell sonor continu equivalent LAeq igual o superior als nivells objectiu fixats
en la taula 1 de l'annex II.
2. Que la meitat més un dels punts avaluats en els dies de més afecció sonora tinguin un
nivell sonor continu equivalent LAeq superior en 10 dBA a les valoracions realitzades,
durant el mateix període d'avaluació, els dies de mínima afecció sonora.

Article 9. Zones de protecció acústica especial
L'informe tècnic previ a la declaració d'una zona de protecció acústica especial, al qual
fa referència l'article 30 de la Llei, haurà de contemplar els següents aspectes:
a) Plànol de delimitació inicial de la zona afectada, en el qual s'inclouran els
establiments d'espectacles públics i activitats recreatives i comercials, amb definició
expressa d'aquestes, indicant les dimensions de façanes, finestres, portes i altres buits
existents.
b) Llistat i ubicació de les activitats que influeixen en l'aglomeració de persones fora
dels locals.
c) Valoració del grau de contaminació acústica existent a la zona mitjançant el
mesurament del nivell de pressió sonora continu equivalent, a nivell del primer pis dels
habitatges, o bé en planta baixa si es tractés d'habitatges d'una sola planta, en les
següents situacions:
c.1) Durant el període de més afecció sonora (generalment durant el cap de setmana).
c.2) En dies laborables amb un impacte sonor més reduït.
Aquests mesuraments hauran d'efectuar-se utilitzant els mateixos punts d'amidament i
idèntics temps d'avaluació.
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El nombre d'amidaments a realitzar en cada carrer, així com la distància entre posicions
de mesurament, es determinarà de manera que la diferència de nivells existent entre dos
punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA, havent-se d'efectuar un mínim de
tres punts per carrer o zona. Si només hi hagués una façana, es realitzaran en la façana
existent.
d) Plànol de delimitació que contingui tots els punts on s'han realitzat mesuraments, més
una franja perimetral d'almenys 100 metres i que arribi sempre fins al final de la illa de
cases, que tindrà la consideració de zona de respecte.

CAPÍTOL III
Mapes sonors Article 10. Elaboració de mapes de soroll
1. En desenvolupament de l'article 15.3 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
s'estableixen els tipus de mapes de soroll següents:
a) Mapes estratègics de soroll, que elaboraran i aprovaran les administracions
competents per a cadascun dels grans eixos viaris i ferroviaris, grans aeroports i
aglomeracions.
b) Mapes de soroll no estratègics, que elaboraran les administracions competents,
almenys per a les àrees acústiques en les quals es comprovi l'incompliment dels
objectius de qualitat acústica.
2. Els mapes estratègics de soroll a què fa referència l'apartat 1.a) s'elaboraran d'acord
amb les especificacions establertes en aquest Reial Decret i en el Reial Decret
1513/2005, de 16 de desembre.
Article 11. Delimitació de l'àmbit territorial i contingut dels mapes de soroll no
estratègics
1. Per a la delimitació de l'àmbit territorial i del contingut dels mapes de soroll no
estratègics que s'elaborin en aplicació de l'apartat b), de l'article 14.1 de la Llei 37/2003,
de 17 de novembre, corresponents a àrees acústiques en les quals es comprovi
l'incompliment dels objectius de qualitat acústica, s'aplicaran els criteris que estableixi
l'administració competent per a l'elaboració i aprovació d'aquests tipus de mapes de
soroll.
2. En cas que no es disposi de criteris específics de delimitació de l'àmbit territorial per
als mapes de soroll no estratègics s'aplicaran els establerts en l'article 9 del Reial Decret
1513/2005, de 16 de desembre.
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3. Sense perjudici de normes més específiques que es poguessin establir, els mapes de
soroll no estratègics compliran els requisits mínims establerts en l'annex IV del Reial
Decret 1513/2005, de 16 de desembre.
CAPÍTOL IV
Objectius de qualitat acústica
SECCIÓ 1a ESPAI O AMBIENT EXTERIOR
Article 12. Objectius de qualitat acústica quant a soroll, aplicables a àrees
acústiques
1. En les àrees urbanitzades existents s'estableix com a objectiu de qualitat acústica
quant a soroll el que resulti de l'aplicació dels següents criteris:
a) Si en l'àrea acústica se supera el valor d'algun dels índexs d'immissió de soroll
establerts en la taula 1 de l'annex II, l'objectiu de qualitat acústica serà arribar a aquest
valor.
En aquestes àrees acústiques les administracions competents hauran d'adoptar les
mesures necessàries per a la millora acústica progressiva del medi ambient, fins arribar
a l'objectiu de qualitat fixat, mitjançant l'aplicació dels plans zonals específics als quals
fa referència l'article 25.3 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre.
b) En cas contrari, l'objectiu de qualitat acústica serà no superar el valor de la taula 1 de
l'annex II que sigui d'aplicació.
2. Per a la resta de les àrees urbanitzades s'estableix com a objectiu de qualitat acústica
quant a soroll la no superació del valor de la taula 1 de l'annex II que sigui d'aplicació,
disminuït en 5 decibels.
3. Els objectius de qualitat acústica quant a soroll aplicables als espais naturals definits,
d'acord amb el que estableix l'article 17.3 de la Llei 1/2007, com a àrea acústica de tipus
g), per requerir una especial protecció contra la contaminació acústica, s'establiran per a
cada cas en particular, atenent a llurs necessitats específiques.
4. Com a objectiu de qualitat acústica aplicable a les zones tranquil·les en
aglomeracions i en camp obert, s'estableix el manteniment en aquestes zones d'uns
nivells sonors inferiors als valors dels índexs d'immissió de soroll que estableix la taula
1 de l'annex II disminuïts en 5 decibels, tractant de preservar la millor qualitat acústica
que sigui compatible amb el desenvolupament sostenible.
Article 13. Compliment dels objectius de qualitat acústica quant a soroll, aplicables
a àrees acústiques
Es considerarà que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en l'article
10 quan, per a cadascun dels índexs d'immissió de soroll, Ld, Le, o Ln, els valors
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avaluats d'acord amb els procediments establerts en l'annex III compleixen, en el
període d'un any, que:
a) Cap valor supera els valors fixats en la corresponent taula 1 de l'annex II.
b) El 97% de tots els valors diaris no superen en 3 dB els valors fixats en la
corresponent taula 1 de l'annex II.
SECCIÓ 2a ESPAI O AMBIENT INTERIOR
Article 14. Objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai interior
1. Sense perjudici del que disposa l'apartat 2, s'estableix com a objectiu de qualitat
acústica quant al soroll i les vibracions, la no superació en l'espai interior de les
edificacions destinades a habitatge, usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals,
dels valors dels índexs d'immissió de soroll i de vibracions establerts, respectivament, a
les taules 2 i 3 de l'annex II. Aquests valors tindran la consideració de valors límit.
2. Quan en l'espai interior de les edificacions a les quals fa referència l'apartat anterior,
localitzades en àrees urbanitzades existents, se superin els valors límit, l'objectiu de
qualitat acústica serà arribar als valors dels índexs d'immissió de soroll i de vibracions
que estableixen, respectivament, les taules 2 i 3 de l'annex II.
Article 15. Compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai
interior
1. Es considerarà que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en l'article
12 quan:
a) Per a cadascun dels índexs d'immissió de soroll, Ld, Le, o Ln, els valors avaluats
d'acord amb els procediments establerts en l'annex III compleixen, per un període d'un
any, que:
i) Cap valor supera els valors fixats en la corresponent taula 2 de l'annex II.
ii) El 97% de tots els valors diaris no superen en 3 dB els valors fixats en la
corresponent taula 2 de l'annex II.
b) Els valors de l'índex de vibracions Law, avaluats d'acord amb els procediments
establerts en l'annex III, compleixen que:
i) Vibracions estacionàries: Cap valor de l'índex supera els valors fixats en la taula 3 de
l'annex II.
ii) Vibracions transitòries:
Els valors fixats en la taula 3 de l'annex II podran superar-se per a un nombre
d'esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent:
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1.º Es consideren els tres períodes temporals d'avaluació següents: període de dia,
comprès entre les 08:00-20:00 hores, període de tarda, comprès entre les 20:00 i les
23:00 hores, i període de nit, comprès entre les 23:00-08:00 hores.
2.º En el període nocturn no es permet cap excés.
3.º En cap cas es permeten excessos superiors a 5 dB.
4.º El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes cada
esdeveniment l'excés del qual no superi els 3 dB serà comptabilitzat com a 1 superació,
i si els supera com a 3 superacions.
2. Es considerarà que una edificació és conforme a les exigències acústiques derivades
de l'aplicació d'objectius de qualitat acústica a l'espai interior de les edificacions, d'acord
amb el que estableixen l'article 39 i la disposició addicional quarta de la Llei 1/2007,
quan en aplicar el sistema de verificació acústica de les edificacions, establert d'acord a
la disposició addicional quarta de la Llei, es compleixin les exigències acústiques
bàsiques que imposa el document bàsic DB-HR Protecció front al soroll del Codi
Tècnic d'Edificació, aprovat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre.
CAPÍTOL V
Emissors acústics
Article 16. Valors límit d'immissió de soroll aplicables a noves infraestructures
viàries, ferroviàries i aeroportuàries.
1. Les noves infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries hauran d'adoptar les
mesures necessàries perquè no transmetin al medi ambient exterior de les corresponents
àrees acústiques, nivells de soroll superiors als valors límit d'immissió establerts en la
taula 4 de l'annex II, avaluats conforme als procediments de l'annex III.
2. Així mateix, les noves infraestructures ferroviàries o aeroportuàries no podran
transmetre al medi ambient exterior de les corresponents àrees acústiques nivells de
soroll superiors als establerts com a valors límit d'immissió màxima en la taula 5 de
l'annex II, avaluats conforme als procediments de l'annex III.
3. D'igual manera, les noves infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries
hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que, per efectes additius derivats
directa o indirectament del seu funcionament, se superin els objectius de qualitat
acústica quant a soroll establerts en els articles 12 i 13.
4. Les disposicions d'aquest article s'aplicaran únicament fora de les zones de servitud
acústica.
Article 17. Valors límit d'immissió de soroll aplicables a noves infraestructures
portuàries i a noves activitats
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1. Tota nova instal·lació, establiment o activitat portuària, industrial, comercial,
d'emmagatzematge, esportiu-recreativa o d'oci haurà d'adoptar les mesures necessàries
per a no transmetre al medi ambient exterior de les corresponents àrees acústiques uns
nivells de soroll superiors als establerts com a valors límit en la taula 6 de l'annex II,
avaluats conforme als procediments de l'annex III. No obstant això, seran d'aplicació al
trànsit portuari, i també al trànsit rodat i ferroviari que tingui lloc en les infraestructures
portuàries, els valors límit previstos en l'article 14.
2. D'igual manera, quan per efectes additius derivats, directa o indirectament, del
funcionament o exercici d'una instal·lació, establiment o activitat de les relacionades en
l'apartat anterior, se superin els objectius de qualitat acústica quant a soroll establerts en
els articles 12 i 13, aquesta activitat haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè
aquesta superació no es produeixi.
3. Cap instal·lació, establiment, activitat industrial, comercial, d'emmagatzematge,
esportiu-recreativa o d'oci podrà transmetre als locals confrontants, en funció de llurs
usos, nivells de soroll superiors als establerts en la taula 7 de l'annex II, avaluats en
conformitat amb els procediments de l'annex III. A aquests efectes, es considerarà que
dos locals són confrontants quan en cap moment es produeix la transmissió de soroll
entre l'emissor i el receptor a través del medi ambient exterior.
4. Els nivells de soroll anteriors s'aplicaran també a altres establiments oberts al públic
no esmentats anteriorment, atenent a raons d'analogia funcional o d'equivalent necessitat
de protecció acústica.
5. En edificis d'ús exclusivament comercial, d'oficines o industrial, els límits exigibles
de transmissió interior entre locals afectes a diferents titulars seran els establerts en
funció de l'ús de l'edifici. Als usos que, en virtut de les normes zonals, puguin ser
compatibles en aquests edificis, els seran d'aplicació els límits de transmissió a interiors
corresponents a l'ús de l'edifici.
Article 18. Compliment dels valors límit d'immissió de soroll aplicables als
emissors acústics
1. En el cas de mesuraments o de l'aplicació d'altres procediments d'avaluació apropiats,
es considerarà que es respecten els valors límit d'immissió de soroll establerts en els
articles 16 i 17, quan els valors dels índexs acústics avaluats conforme als procediments
establerts en l'annex III, compleixin, durant un període d'un any, que:
a) Infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries de l'article 16
i) Cap valor terme mitjà de l'any supera els valors fixats en la taula 4 de l'annex II.
ii) Cap valor diari supera en 3 dB els valors fixats en la taula 4 de l'annex II.
iii) El 97% de tots els valors diaris no superen els valors fixats en la taula 5 de l'annex
III.
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b) Infraestructures portuàries i activitats de l'article 17
i) Cap valor terme mitjà de l'any supera els valors fixats en la taula corresponent , 6 o 7,
de l'annex II.
ii) Cap valor diari supera en 3 dB els valors fixats en la taula corresponent, 6 o 7, de
l'annex II.
iii) Cap valor amidat de l'índex LKeq,Ti supera en 5 dB els valors fixats en la taula
corresponent, 6 o 7, de l'annex II.
2. Als efectes de la inspecció d'activitats, a què fa referència l'article 27 de la Llei
37/2003, de 17 de novembre, es considerarà que una activitat en funcionament compleix
els valors límit d'immissió de soroll establerts en l'article 17 quan els valors dels índexs
acústics avaluats conforme als procediments establerts en l'annex III compleixin lo
especificat en els apartats b. ii) i b. iii), del paràgraf 1.
Article 19. Valors límit de vibració aplicables als emissors acústics
Els nous emissors acústics, dels relacionats en l'article 12.2 de la Llei 37/2003, de 17 de
novembre, hauran d'adoptar les mesures necessàries per a no transmetre a l'espai interior
de les edificacions destinades a habitatge, o amb usos residencials, hospitalaris,
educatius o culturals, vibracions que contribueixin a superar els objectius de qualitat
acústica per a vibracions que els siguin d'aplicació d'acord amb l'article 14, avaluades
conforme al procediment establert en l'annex III.
Article 20. Altres emissors acústics
Per al control de les emissions acústiques provocades pels vehicles de motor i
ciclomotors, vehicles de motor destinats a urgències, embarcacions d'esbarjo, màquines
d'ús a l'aire lliure, etc. s'estarà al que disposa el capítol IV del RD 1367/2007.
CAPÍTOL VI
Aïllament exigible a les edificacions
Article 21. Aïllament acústic exigible a les edificacions
Es considerarà que l'aïllament acústic de les activitats comercials, industrials i de serveis
és conforme amb les exigències acústiques a què fan referència els articles 41 i 42 de la
Llei 1/2007 quan en aplicar el sistema de verificació acústica de les edificacions descrit
en l'annex III (segons la norma UNE-EN-ISO 140), es compleixin les exigències
acústiques bàsiques imposades. Així mateix, es complirà el que disposa el DB-HR del
Codi Tècnic de l'Edificació, de 19 d'octubre de 2007.
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CAPÍTOL VII
Competències tècniques

Article 22. Competències tècniques
1.- Administracions públiques
a. Les Administracions públiques vetllaran, d'acord amb les seves respectives
competències, pel compliment de la legislació en matèria de contaminació acústica
desenvolupant els controls pertinents per a prevenir la superació dels nivells de
contaminació acústica establerts com a màxims.
b. Les Administracions públiques desenvoluparan els estudis exigits en matèria de
planificació acústica, d'acord amb el que estableix la Llei.
c. La Conselleria de Medi Ambient organitzarà anualment convocatòries per a la
realització de cursos de formació en control i inspecció en matèria de soroll.
d. Les administracions públiques competents podran sol·licitar els serveis d'entitats o
professionals registrats a aquest efecte en el registre de personal qualificat per fer
mesuraments en les activitats d'inspecció i control, i per a les activitats de planificació i
gestió previstes en la Llei.
2.- Entitats i professionals de l'àmbit privat
1. Les avaluacions i els mesuraments acústics, i els estudis i certificacions que la llei
exigeixi en matèria de prevenció de la contaminació acústica, podran ser realitzats, si
s'escau, per entitats i professionals de l'àmbit privat degudament registrats.
Article 23. Registre de personal qualificat per realitzar mesuraments
1. La Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears serà l'Administració competent
per a l'homologació i registre del personal qualificat que pot actuar en el territori
d'aquesta Comunitat Autònoma.
2. El registre se sol·licitarà per mitjà d'un model reglamentari, que s'adjunta com a
annex V, i que haurà de ser emplenat i dirigit a la Conselleria de Medi Ambient que
correspongui.
3. El registre podrà atorgar-se per un termini de sis anys, i es podrà renovar per períodes
successius a sol·licitud del titular o representant legal de l'empresa.
4. El personal qualificat, una vegada registrat, tindrà l'obligació de notificar a
l'administració competent les modificacions en l'empresa que afectin qualsevol de les
dades consignades per a obtenir l'homologació.
5. Els treballs per als quals es podrà habilitar el personal qualificat són els que es
detallen a continuació:
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a) mesurament de sorolls
b) mesurament d'aïllaments acústics
c) mesurament de vibracions

Es podrà sol·licitar el registre per a un o més d'aquests àmbits d'actuació.
Article 24. Requisits tècnics.
1.- Administracions públiques El personal de les administracions públiques que hagi de
procedir a realitzar mesuraments, independentment d'obeir-les amb finalitats de
planificació i gestió, prevenció o inspecció, haurà de posseir una capacitació tècnica
adequada, la qual li serà atorgada una vegada superats els cursos de formació que
impartirà, anualment, la Conselleria de Medi ambient. Una vegada superat el curs de
formació, es procedirà a inscriure el funcionari públic en el registre de personal
qualificat per realitzar els mesuraments.
2.- Entitats i professionals de l'àmbit privat.
La Conselleria de Medi Ambient podrà registrar:
A) Els laboratoris d'assaig i entitats d'inspecció acreditats per ENAC (Entitat Nacional
d'Acreditació) B) Les persones físiques o jurídiques que compleixin tots i cadascun dels
requisits que a continuació s'especifiquen:
1. Disposar de personal amb titulació acadèmica universitària en escoles tècniques o
facultats de ciències experimentals afins a la matèria.
2. Disposar de documentació descriptiva i d'aplicació d'un sistema de qualitat adequat
per a la realització i desenvolupament d'estudis i assajos.
3. Aprovar les proves teòriques i pràctiques d'homologació que periòdicament convoqui
la Conselleria de Medi Ambient.

CAPÍTOL VIII
Procediment sancionador
Article 25. Règim jurídic 3
L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de contaminació acústica es regirà pel
procediment regulat en el present decret i supletòriament pel decret 13/1994, de 10 de
febrer, que aprova el reglament del procediment a seguir pels òrgans de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en l'exercici de llur potestat sancionadora .
Articulo 26. Inici del procediment
El procediment s'iniciarà mitjançant acord d'òrgan competent per decisió adoptada
d'ofici per l'Administració, o a partir de denúncia formulada per qualsevol persona o
entitat.
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Articulo 27. Mesuraments
1. Una vegada adoptat l'acord d'iniciació es procedirà a efectuar els mesuraments
corresponents, d'acord amb el que estableix el present decret.
2. En el cas que el resultat dels mesuraments no superi els límits d'immissió exigits,
s'arxivaran sense més tràmit les actuacions realitzades, sense perjudici de la imposició
de les taxes que corresponguin per la realització de l'activitat inspectora.
3. En el cas que dels mesuraments es derivi un resultat que excedeixi dels límits
màxims d'immissió establerts en l'annex II, o si s'escau, dels límits més estrictes
imposats per les ordenances municipals, s'atorgarà a la persona o entitat propietària de
la font que provoca la immissió un termini de quinze dies perquè procedeixi a l'adopció
de les mesures correctores que siguin necessàries per a adaptar la font als nivells
permesos.
4. Una vegada transcorreguts 15 dies des de la realització del mesurament i en un
termini de cinc dies més la inspecció procedirà a efectuar un segon mesurament.
Article 28. Segon mesurament
1. Si en el segon mesurament es comprova que la font emissora compleix amb els
nivells d'immissió màxims permesos es procedirà a l'arxiu de les actuacions, i es podran
imposar les taxes que corresponguin per la realització de l'activitat inspectora.
2. Si el segon mesurament posa de manifest que l'incompliment persisteix, es notificarà
el resultat i la qualificació de la possible infracció juntament amb la sanció que pogués
correspondre al presumpte infractor, i s'atorgarà un termini de 10 dies per formular
al·legacions i proposar les proves que el presumpte infractor consideri oportunes.
3. En aquesta notificació s'advertirà al presumpte infractor que, en cas de no efectuar
al·legacions, la notificació i qualificació dels fets s'elevarà a proposta de resolució.
Article 29. Proposta de resolució
Conclosos els tràmits d'al·legacions i de prova, l'instructor formularà proposta de
resolució que serà notificada als interessats. A partir de la recepció de la proposta, els
presumptes responsables disposaran de 10 dies per formular al·legacions a la proposta
de resolució.
Article 30. Fi de la fase d'instrucció
Formulades les al·legacions a la proposta de resolució o transcorregut el termini per ferlo sense que se n'haguessin presentat, es declararan concloses les actuacions de la fase
d'instrucció i es remetrà l'expedient a l'òrgan competent perquè el resolgui.
Article 31. Resolució
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1. La resolució haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades en
l'expedient valorant la documentació i els informes continguts en l'expedient i les proves
practicades. 2. La resolució haurà d'indicar la tipificació de la infracció i la sanció o
sancions imposades.
Article 32. Taxa per realització de l'activitat inspectora
Si així ho disposen les ordenances municipals, podrà imposar-se el pagament d'una taxa
el fet imposable de la qual és l'exercici de l'activitat inspectora, en els següents supòsits:
a) Quan la inspecció s'hagi desenvolupat a partir de denúncia. La taxa serà satisfeta pel
denunciant, en cas de resultar del primer mesurament la inexistència d'infracció, o per la
persona o persones que fossin responsables de la superació dels límits d'immissió si així
ho constata el resultat del primer mesurament.
b) Quan la inspecció s'hagi desenvolupat d'ofici. En aquest supòsit l'import de la taxa
serà satisfet pel responsable de la superació dels límits d'immissió establerts pel present
decret quan així es constati a partir del primer mesurament.
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ANNEX I
Índexs acústics. Definició i aplicació.
Per verificar el compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees
acústiques i a l'espai interior dels edificis, i també per avaluar els nivells sonors produïts
per les infraestructures, a efectes de la delimitació de les servituds acústiques
s'estableixen els següents índexs acústics:
Ld (Índex de soroll dia): índex de soroll associat a la molèstia durant el període dia,
avaluat conforme a la metodologia descrita en l'annex II.
Le (Índex de soroll tarda): índex de soroll associat a la molèstia durant el període tarda,
avaluat conforme a la metodologia descrita en l'annex II.
Ln (Índex de soroll nit): índex de soroll corresponent a l'alteració del somni, avaluat
conforme a la metodologia descrita en l'annex II.
A més, per verificar el compliment dels valors límit aplicables als emissors s'aplicaran
els següents índexs acústics:
LAeq,T (Índex de soroll continu equivalent): La norma ISO 1996-1:1987 el defineix
com el valor del nivell de pressió sonora en dBA, amidat durant un interval determinat
de temps, T.
LAIeq,T (Índex de soroll continu equivalent, mig en modus impulse): La norma ISO
1996-1:1987 el defineix com el valor del nivell de pressió sonora en dBA, amidat en
constant d'integració Fast durant un interval de temps, T.
LAmax (Índex de soroll màxim): Valor més alt del nivell de pressió sonora en dBA,
amidat amb constant d'integració Fast, registrat durant el període de temps d'avaluació.
LKeq,T (Índex de soroll continu equivalent corregit): Nivell de pressió sonora continu
equivalent corregit per la presència de components tonals emergents, components de
baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu, durant un període de temps T, d'acord
amb l'expressió:
LKeq,T = LAeq,T + kt + kf + ki
On kt, kf i kf són, respectivament, els paràmetres de correcció associats a l'índex LKeq,T per
a avaluar la molèstia o els efectes nocius derivats de la presència de components tonals
emergents, components de baixa freqüència o components de caràcter impulsiu,
calculats segons es descriu en l'annex II.
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LK,x (Índex de soroll corregit a llarg termini del període temporal d'avaluació «x») :
nivell sonor mitjà a llarg termini, determinat al llarg de tots els períodes temporals
d'avaluació “x” d'un any:

On: n és el nombre de mostres del període temporal d'avaluació “x” en un any
(Lmkeq,x)i és el nivell sonor corregit determinat en el període temporal d' avaluació “x” de
la i-èsima mostra.
Per verificar el compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai
interior de les edificacions, s'aplicarà l'índex acústic Law, avaluat de conformitat amb el
que estableix l'annex II.
Law (Índex de vibració): s'expressa en dB, segons l'expressió:

On:
aw és el màxim valor eficaç del senyal d'acceleració amb ponderació
wm, en el temps, amidat en m/s2 (segons norma ISO 2631, parts 1 i 2)
ao és l'acceleració de referència (a0 = 10-6 m/s2)
Finalment, per a l'avaluació dels aïllaments acústics s'aplicaran els índexs següents:
Índex d'aïllament acústic aparent (R'). Per a un determinat element separador entre
dos locals, s'expressarà mitjançant l'equació següent:

On:
D és l'índex d'aïllament acústic brut, en dB SPL.
S és la superfície separadora en m2.
A és l'absorció acústica del recinte receptor en m2.
L'índex R' es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.
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Índex d'aïllament acústic brut (D). Per a un determinat element separador entre dos
locals, també anomenat diferència de nivells, es defineix com la diferència de nivells de
pressió sonora entre el local emissor i el receptor i s'expressa mitjançant la següent
equació:

On:
Lp1 és el nivell de pressió acústica en el recinte emissor, en dB.
Lp2és el nivell de pressió acústica en el recinte receptor, en dB.
L'índex D es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.
Diferència de nivells estandarditzada (DnT). Per a un determinat element separador
entre dos locals, es defineix com la diferència entre el nivell de pressió sonora generat
en la sala emissora i el corresponent nivell amidat en la sala receptora més un terme que
depèn de la reverberació del recinte receptor.

on:
Lp1: nivell de pressió sonora amidat en el local emissor, en dB SPL
Lp2: nivell de pressió sonora amidat en el local receptor, en dB SPL
RT: temps de reverberació de la sala receptora, en segons
L'índex DnT es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.
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ANNEX II

Taules de nivells
OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA
Taula 1. Valors límit d'immissió en l'exterior, per a soroll aplicable a àrees urbanitzades
existents i espais naturals protegits
Àrea de sensibilitat
acústica

Ús predominant
Ld

A
B
C
D
E
F

G

Residencial
Industrial
Recreatiu i
espectacles
Terciari
Sanitari, docent i
cultural
Sectors del territori
afectats a sistemes
generals
d'infraestructura de
transport o altres
equipaments públics
que els reclamin*
Espais naturals
protegits

65
75
73

Índexs de soroll dB
(A)
Le
Ln
65
55
75
65
73
63

70
60

70
60

Sense
Sense determinar
determinar

55

65
50
Sense
determinar

55

45

En aquests sectors del territori s'adoptaran les mesures adequades de prevenció de la
contaminació acústica, en particular mitjançant l'aplicació de les tecnologies de menor
incidència acústica d'entre les millors tècniques disponibles, d'acord amb l'apartat a) de
l'article 18.2 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre.
Per a la resta de les àrees urbanitzades s'estableix com a objectiu de qualitat acústica
quant a soroll la no superació del valor de la taula 1 que els sigui d'aplicació, disminuït
en 5 decibels.
Nota: Els objectius de qualitat aplicables a les àrees acústiques estan referenciats a una
altura de 4m.
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Nota: Els objectius de qualitat aplicables en espais interiors estan referenciats a una altura
d'entre 1,2 i 1,5 m.
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Annex III

Mètodes i procediments de mesurament
III.1. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL
III.1.1 CONDICIONS GENERALS
Els valors dels índexs acústics establerts per aquest Reial decret poden determinar-se
per mitjà de càlculs o per mitjà de mesuraments (en el punt d'avaluació). Les
prediccions només poden obtenir-se per mitjà de càlculs.
Als efectes de la inspecció d'activitats per part de les administracions públiques
competents, la valoració dels índexs acústics es determinarà únicament per mitjà de
mesuraments.
Mètodes de càlcul dels índexs Ld, Le i Ln
Els mètodes de càlcul recomanats per a l'avaluació dels índexs de soroll Ld, Le i Ln són
els següents:
Soroll industrial: ISO 9613-2: Acústica - Atenuació del so quan es propaga en
l'ambient exterior, Part 2: Mètode general de càlcul.
Per a l'aplicació del mètode establert en aquesta norma, poden obtenir-se dades
adequades sobre emissió de soroll (dades d'entrada) per mitjà de mesuraments realitzats
seguint algun dels mètodes descrits en les normes següents:
o ISO 8297: 1994 Acústica - Determinació dels nivells de potència sonora de plantes
industrials multifont per a l'avaluació de nivells de pressió sonora en el medi ambient Mètode d'enginyeria,
o EN ISO 3744: 1995 Acústica - Determinació dels nivells de potència sonora de fonts
de soroll utilitzant pressió sonora. Mètode d'enginyeria per a condicions de camp lliure
sobre un plànol reflectant.
o EN ISO 3746: 1995 Acústica - Determinació dels nivells de potència acústica de fonts
de soroll a partir de pressió sonora. Mètode de control en una superfície de
mesurament envolvent sobre un plànol reflectant.
Soroll d'aeronaus: ECAC.CEAC Doc. 29 Informe sobre el mètode estàndard de càlcul
de nivells de soroll en l'entorn d'aeroports civils, 1997. Entre els diferents mètodes de
modelització de trajectòries de vol, s'utilitzarà la tècnica de segmentació esmentada en
la secció 7.5 del document 29 d'ECAC.CEAC.
Soroll del trànsit rodat: el mètode nacional de càlcul francès NMPB-Routes-96 (SETRACERTULCPC-CSTB), esmentat en la Resolució de 5 de maig de 1995, relativa al soroll
de les infraestructures viàries, Diari Oficial de 10 de maig de 1995, article 6 i en la
norma francesa XPS 31-133. Pel que fa a les dades d'entrada sobre l'emissió, aquests
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documents es remeten a la Guia del soroll dels transports terrestres, apartat previsió de
nivells sonors, CETUR 1980.
Soroll de trens: El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, publicat com a Rekenen Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96 (Guies per al càlcul i mesurament del soroll
del transport ferroviari 1996), pel ministeri d'Habitatge i Planificació Territorial, 20 de
novembre 1996.

Mètodes i procediments de mesurament de soroll
Condicions generals de mostreig espacial
En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals
hauran de ser representatives del soroll que es pretén avaluar.
En el medi ambient exterior el micròfon se situarà separat almenys 1 o 2 m de qualsevol
façana o parament que pugui introduir distorsions per reflexions en el mesurament,
tenint en compte que els nivells de soroll obtinguts a menys de 3,5 metres d'una façana
o qualsevol altre element reflectant hauran de corregir-se convenientment.
En el medi ambient interior s'efectuaran amidaments en tres posicions diferents,
separades entre elles un mínim de 1,5 metres i a una altura del sòl entre 1,2 i 1,5 metres.
Els mesuraments s'efectuaran amb portes i finestres tancades, evitant col·locar el
micròfon a menys d'un metre de qualsevol paret o superfície reflectant o a menys de 1,5
metres de les finestres. Quan aquestes posicions no siguin possibles els mesuraments es
realitzaran en el centre del recinte.
Condicions generals de mostreig temporal
Els mesuraments es poden realitzar en continu durant el període temporal d'avaluació
complet, o aplicant mètodes de mostreig del nivell de pressió sonora en intervals
temporals de mesurament seleccionats dins el període temporal d'avaluació.
Quan en el mesurament s'apliquin mètodes de mostreig del nivell de pressió sonora,
cada període temporal d'avaluació, dia, tard, nit, haurà de dividir-se en intervals de
temps o fases de soroll en els quals el nivell de pressió sonora és percebut de forma
uniforme, havent-se de seleccionar, atenent a les característiques del soroll que s'estigui
avaluant, l'interval temporal de cada mesurament Ti, el nombre de mesuraments a
realitzar n i els intervals temporals entre mesuraments, de manera que el resultat del
mesurament sigui representatiu de la valoració de l'índex que s'està avaluant en el
període temporal d'avaluació.
Per a la determinació dels nivells sonors mitjans a llarg termini s'han d'obtenir suficients
mostres independents per obtenir una estimació representativa del nivell sonor promig a
llarg termini.
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Comprovació de les condicions atmosfèriques
Hauran de comprovar-se les condicions atmosfèriques (vent, humitat, temperatura)
existents en el punt de mesurament triat.
Per a la realització de mesuraments a l'aire lliure s'haurà de determinar la velocitat i
direcció del vent, sobretot quan la posició de mesurament es trobi a gran distància de la
font sonora, situació en la qual el vent podria influir sobre els nivells registrats.
En qualsevol cas, en el medi ambient exterior els mesuraments s'efectuaran emprant els
dispositius de protecció adequats (pantalla anti-vent en el micròfon), i es desistirà
d'efectuar els mesuraments en condicions meteorològiques adverses de pluja o vent
elevat (més de 5 m/s) o quan s'assoleixin valors de temperatura (T) o humitat (H) fora
dels marges tolerables pels equips de mesurament.
Comprovació de l'equip de mesurament
Abans i després de cada sèrie de mesuraments s'haurà de verificar el calibratge de
l'equip, comprovant-se que no existeixi desviació, pel que fa al nivell de referència, de
més de 0,3 dBA.
Adaptació als índexs de soroll
Les avaluacions que s'efectuïn mitjançant mesuraments in situ hauran d'adaptar els
mètodes de mesurament a les definicions dels índexs de soroll, segons les prescripcions
que descriuen les normes ISO 1996-1:1982 i ISO 1996-2:1987.
III.1.2 MÈTODES ESPECÍFICS D'AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL
REFERENTS A OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA EN ÀREES
ACÚSTIQUES
Mètodes i procediments de mesurament de soroll
Mostreig espacial
En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals
hauran de ser suficients per a la caracterització acústica de la zona atenent a les
dimensions de l'àrea acústica i a la variació espacial dels nivells sonors.
La distància entre posicions de mesurament es determinarà de manera que la diferència
de nivells existent entre dos punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA.
En el medi ambient exterior, el micròfon se situarà preferentment a 4m sobre el nivell
del sòl, fixat a un element portant estable i separat almenys 1,2 m de qualsevol façana o
parament que pugui introduir distorsions per reflexions. Per al mesurament es podran
escollir altres alçades, si bé aquestes no hauran de ser inferiors a 1,5 m sobre el nivell
del sòl, i els resultats hauran de corregir-se per a una altura equivalent a 4 m. En aquests
casos es justificaran tècnicament els criteris de correcció aplicats.
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Mostreig temporal
Es realitzarà una avaluació preliminar mitjançant mesuraments en continu durant
almenys 24 hores, corresponents als episodis acústicament més significatius, atenent a
la font sonora que més contribueixi a l'ambient sonor de l'àrea acústica.
Adaptació als índexs de soroll Ld, Le i Ln
L'avaluació del nivell sonor en el període temporal d'avaluació es determinarà a partir
dels valors dels índexs LAeq,Tu per a cadascun dels mesuraments realitzats, aplicant la
següent expressió:

On:
T, és el temps en segons corresponent al període d'avaluació considerat.
• Si T=d, LAeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).
• Si T=e, LAeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).
• Si T=n, LAeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).
Ti, interval de temps del mesurament i.
n és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en
el període de temps de referència T.
III.1.3 MÈTODES ESPECÍFICS D'AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL
REFERENTS ALS EMISSORS ACÚSTICS
A. Infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries. Mètodes i procediments
de mesurament del soroll
Mostreig espacial
En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals
hauran de ser suficients per a la caracterització acústica de la zona atenent a les
dimensions de la infraestructura i a la variació espacial dels nivells sonors.
La distància entre posicions de mesurament es determinarà de manera que la diferència
de nivells existent entre dos punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA.
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Mostreig temporal
Per a cada període d'avaluació, dia, tard, nit, s'hauran de realitzar almenys 3 sèries de
mesuraments del LAeq,Ti, amb tres mesuraments per sèrie, d'una durada mínima de 5
minuts (Ti = 300 segons), amb intervals temporals mínims de 5 minuts, entre cadascuna
de les sèries.
Preferiblement de forma simultània, s'efectuaran de forma similar mesuraments del
paràmetre LAmax,T.
Adaptació als índexs de soroll Lmáx, Ld, Le i Ln
L'avaluació del nivell sonor en el període temporal d'avaluació es determinarà a partir
dels valors dels índexs LAeq,Ti de cadascun dels mesuraments realitzats, tot aplicant la
següent expressió

On:
T, és el temps en segons corresponent al període d'avaluació considerat.
• Si T=d, LAeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).
• Si T=e, LAeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).
• Si T=n, LAeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).
Ti, interval de temps del mesurament i.
n és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en
el període de temps de referència T.
El valor del nivell sonor resultant s'arrodonirà incrementant-lo en 0,5 dB(A), prenent la
part sencera com a valor resultant.
B. Infraestructures portuàries i activitats
Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció d'activitats, els titulars o usuaris
d'aparells generadors de sorolls, tant a l'aire lliure com en establiments o locals,
facilitaran als inspectors l'accés a les seves instal·lacions o focus d'emissió de sorolls i
disposaran el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que els
indiquin els inspectors; els titulars o usuaris dels aparells podran presenciar tot el procés
operatiu.

37

Remodelació i millora de la Ma-3323

Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental

Mètodes i procediments de mesurament del soroll
Mostreig espacial
El mesurament haurà de fer-se en el lloc en què el seu valor sigui més alt, i en el
moment i situació en què les molèsties siguin més acusades. Per a això es determinaran
les posicions en funció de la direccionalitat de la font, i també en funció de la distància i
ubicació de la font pel que fa als possibles receptors, triant-se per norma general la
posició de recepció més propera a la font sonora.
En cas d'existir obstacles entre font i receptor, es triarà la posició de recepció que
pogués tenir una visió més directa, encara que no es correspongui amb la posició més
propera a la font sonora. En cas de dubte, es podrà efectuar un escombrat previ de
mesuraments de curta durada, amb la finalitat de determinar la posició més
desfavorable.
Quan els sorolls es transmetin a través dels tancaments, forjats o sostres de locals
contigus, i a través de l'estructura (quan la font sonora funciona en un altre recinte del
mateix edifici o d'un edifici confrontant), els mesuraments es realitzaran amb portes i
finestres tancades.
El sonòmetre es col·locarà sobre un trípode i amb el micròfon orientat cap a la font
sonora; el tècnic s'haurà de situar a una distància mínima de 1,5 metres del micròfon,
evitant provocar un efecte d'apantallament.
A nivell de terreny (vorera, carrer, pati interior, terrassa, etc.) l'equip se situarà a 2
metres de la façana dels edificis i a 1,5 metres d'altura del sòl, o a l'alçada de la façana
considerada més afectada.
En el nivell superior al del terreny, el mesurament s'efectuarà situant el sonòmetre en el
centre de les finestres completament obertes de les dependències d'ús sensible al soroll
(dormitoris, sales d'estar, oficines, etc.) o en les balconades, si l'edifici en tingués.
Mostreig temporal
El període temporal d'avaluació haurà de dividir-se en intervals de temps, Ti, o fases de
soroll (i) en els quals el nivell de pressió sonora en el punt d'avaluació es percebi de
manera uniforme.
En cada fase de soroll es realitzaran almenys tres mesuraments de L Aeq,Ti, d'una durada
mínima de 15 segons, amb intervals mínims de 3 minuts entre cadascun dels
mesuraments, prenent-se com a resultat de l'amidament la mitjana dels valors obtinguts.
De forma similar, per a cadascuna de les fases de soroll definides s'hauran d'efectuar
mesuraments de soroll de fons (en absència de la font que es pretén avaluar).
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Els mesuraments es consideraran vàlids quan la diferència entre els valors extrems
obtinguts sigui menor o igual a 3 dBA. Si la diferència fos més gran, caldrà procedir a
l'obtenció d'una nova sèrie de tres mesuraments.
Si es torna a produir un valor molt diferenciat de la resta, s'investigarà el seu origen. Si
es localitza, els mesuraments s'hauran de repetir fins a cinc vegades, de manera que el
focus origen d'aquest valor entri en funcionament durant els cinc segons de durada de
cada mesurament.
Paràmetres de mesurament
A més del nivell de pressió sonora continu equivalent LAeq,Ti, (en dBA), s'haurà d'amidar
en 1/3 d'octava el nivell continu equivalent LLeq,Ti (en dB), amb la finalitat de comprovar
l'existència de components tonals i poder aplicar posteriorment les corresponents
correccions.
De forma similar, simultàniament als amidaments anteriors s'efectuaran mesuraments
del nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A determinat en modus impulse
(LAIeq,Ti), i també mesuraments del nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat
C (LCeq,Ti), amb la finalitat de determinar la possible presència de components impulsius
o de baixa freqüència, respectivament.
Correcció per components tonals (Kt), impulsius (Ki) i baixes freqüències (Kf)
L'avaluació del nivell sonor en el període de temps d'avaluació es determinarà a partir
del nivell de pressió sonora continu equivalent corregit LKeq,Ti per tenir en compte la
presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de
caràcter impulsiu, d'acord amb l'expressió definida en l'annex I.
Per tant, s'haurà d'avaluar la possible presència d'aquestes components, per mitjà dels
procediments descrits a continuació.
El valor màxim de la correcció resultant de la summa Kt + Kf + Ki , no serà superior a 9
dB.
Aquesta correcció s'haurà d'aplicar exclusivament a la fase de soroll corresponent al
funcionament de la font sonora que es pretén avaluar, i en cap cas quan els components
tonals, per baixa freqüència o impulsius també s'hagin detectat en els mesuraments de
soroll de fons.
Components tonals emergents (Factor de correcció Kt)
S'haurà d'aplicar el factor de correcció Kt per presència de components tonals emergents
quan, analitzant el soroll en 1/3 d'octava, la diferència entre el nivell de pressió sonora
en una freqüència donada (Lf) i la mitjana aritmètica de les seves bandes laterals
superior i inferior (Ls) estigui compresa entre els marges següents:
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En el supòsit de presència de més d'una component tonal emergent s'adoptarà com a
valor del paràmetre Kt el major dels corresponents a cadascuna d'elles.
Components de baixa freqüència (Factor de correcció Kf)
S'haurà d'aplicar el factor de correcció Kf per presència de components de baixa
freqüència quan la diferència entre el nivell de pressió sonora continu equivalent
ponderat C, amidat en una determinada fase de soroll de durada Ti (LCeq,Ti), i el nivell de
pressió sonora continu equivalent ponderat A, amidat de forma simultània (LAeq,Ti),
degudament corregits per tenir en compte el soroll de fons, estigui compresa entre els
marges següents:

Components impulsius (Factor de correcció Ki)
S'haurà d'aplicar el factor de correcció Ki per presència de components impulsius quan
la diferència entre el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, amidat en
una determinada fase de soroll de durada Ti (LAeq,Ti) i el nivell de pressió sonora continu
equivalent ponderat A determinat en modus impulse i amidat de forma simultània
(LAIeq,Ti), degudament corregits per tenir en compte el soroll de fons, estigui compresa
entre els marges següents:
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Correcció per soroll de fons
S'haurà d'efectuar correcció per soroll de fons quan la diferència de nivells existent en el
punt de recepció entre el soroll de fons amidat (Lfons) i el soroll amidat amb la font
sonora en funcionament (Lfont) sigui inferior a 10 dBA.
El nivell de pressió sonora corregit serà el resultat de la següent expressió:

Adaptació als índexs de soroll Lk,d, Lk,e i Lk,n
Quan es determinin fases de soroll, l'avaluació del nivell sonor en el període d'avaluació
es determinarà a partir dels valors dels índexs LKeq,Ti de cada fase de soroll amidada,
aplicant la següent expressió:

On:
T, és el temps en segons corresponent al període temporal d'avaluació considerat (≥
Tu).
• Si T=d, LKeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A
corregit, determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).
• Si T=e, LKeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A
corregit, determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).
• Si T=n, LKeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A
corregit, determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).
Ti és l'interval de temps associat a la fase de soroll i. La summa dels Ti =T.
n és el nombre de fases de soroll en què es descompon el període de temps de referència
T.
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El valor del nivell sonor resultant s'arrodonirà incrementant-lo en 0,5 dB(A), prenent la
part sencera com a valor resultant.
III.2. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE VIBRACIÓ
1. Mètodes de mesurament de vibracions.
Els mètodes de mesurament recomanats per a l'avaluació de l'índex de vibració Law, són
els següents:
a. Amb instruments amb ponderació freqüencial wm.
Aquest mètode s'utilitzarà per a avaluacions de precisió i requereix d'un instrument que
disposi de ponderació freqüencial wm, de conformitat amb la definició de la norma ISO
2631-2:2003 S'amidarà el valor eficaç màxim obtingut amb un detector de mitjana
exponencial de constant de temps 1s (slow) durant el mesurament. Aquest valor
correspondrà al paràmetre aw, Maximum Transient Vibration Value, (MTVV), segons
recull la norma ISO 2631-1:1997
b. Mètode numèric per a l'obtenció de l'indicador Law
Quan els instruments de mesura no posseeixin ponderació freqüèncial i/o detector de
mitjana exponencial, o com a alternativa als procediments descrits en els apartats a i c,
es podrà recórrer a l'enregistrament del senyal sense ponderació i al posterior tractament
de les dades de conformitat amb les normes ISO descrites en l'apartat a.
c. Càlcul de la ponderació freqüencial wm.
Tenint en compte que aquest procediment no és adequat quan s'amiden vibracions
transitòries (a causa de la resposta lenta dels filtres de terç octava de més baixa
freqüència (108 s) respecte a la resposta slow), el seu ús queda limitat a vibracions de
tipus estacionari.
Quan els instruments no disposin de ponderació freqüencial wm es podrà realitzar una
anàlisi espectral, amb resolució mínima de banda de terç d'octava d'acord amb la
metodologia que s'indica a continuació.
L'anàlisi consisteix a obtenir l'evolució temporal dels valors eficaços de l'acceleració
amb un detector de mitjana exponencial de constant de temps 1s (slow) per a cadascuna
de les bandes de terç d'octava especificades en la norma ISO 2631-2:2003 (1 a 80 Hz) i
amb una periodicitat mínima d'un segon per a tota la durada del mesurament.
A continuació es multiplicarà cadascun dels espectres obtinguts pel valor de la
ponderació freqüèncial wm (ISO 2631-2:2003).
En la següent taula es detallen els valors de la ponderació wm (ISO 2631-2:2003) per a
les freqüències centrals de les bandes de terç d'octava de 1 Hz a 80 Hz.
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Seguidament s'obtindran els valors d'acceleració global ponderada per als diferents
instants de temps (per a cada espectre) mitjançant la següent fórmula:

On:
• aw, i, j: el valor eficaç (RMS, slow) del senyal d'acceleració expressat en m/s², per
a cadascuna de les bandes de terç d'octava (j) i per als diferents instants del
mesurament (i).
• wm,j: el valor de la ponderació freqüèncial wm per a cadascuna de les bandes de
terç d'octava (j).
• aw,i: el valor eficaç (RMS, slow) del senyal d'acceleració global ponderada per als
diferents instants del mesurament.
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Finalment, per trobar el valor de aw (MTVV) cal escollir el valor màxim de les diferents
acceleracions globals ponderades, per als diferents instants de mesurament :

2. Procediments de mesurament de vibracions
Els procediments de mesurament in situ per avaluar l'índex de vibració que estableix
aquest Reial decret s'adequaran a les prescripcions següents:
a. Prèviament a la realització dels mesuraments cal identificar els possibles focus de
vibració, les direccions dominants i les seves característiques temporals.
b. Els mesuraments es realitzaran sobre el sòl en el lloc i moment de més molèstia i en
la direcció dominant de la vibració si aquesta existeix i és clarament identificable. Si la
direcció dominant no està definida s'amidarà en tres direccions ortogonals
simultàniament, obtenint el valor eficaç aw,i(t) per a cadascuna d'elles i l'índex
d'avaluació com a suma quadràtica, en el temps t, tot aplicant l'expressió:

c. Per al mesurament de vibracions generades per activitats, es distingirà entre
vibracions de tipus estacionari o transitori.
i. Tipus estacionari: s'haurà de realitzar el mesurament almenys en un minut en el
període de temps en què s'estableixi el règim de funcionament més desfavorable; si
aquest no és identificable s'amidarà almenys un minut per als diferents règims de
funcionament.
ii. Tipus transitori: s'hauran de tenir en compte els possibles escenaris diferents que
puguin modificar la percepció de la vibració (focus, intensitat, posició, etc.). A efectes
de l'aplicació dels criteris assenyalats en l'article 17, apartat 1.b, en el mesurament
s'haurà de distingir entre els períodes diürn i nocturn, comptabilitzant el nombre
d'esdeveniments màxim esperable.
d. Per al mesurament de vibracions generades per les infraestructures, igualment caldrà
distingir entre les de caràcter estacionari i transitori. A aquests efectes, el trànsit rodat en
vies d'elevada circulació pot considerar-se estacionari.
i. Tipus estacionari: s'haurà de realitzar el mesurament almenys en cinc minuts dins del
període de temps de més intensitat de circulació (principalment de vehicles pesants). Si
es desconeixen les dades de trànsit de la via es realitzaran mesuraments durant un dia
complet avaluant el valor eficaç aw.
ii. Tipus transitori: s'hauran de tenir en compte els possibles escenaris diferents que
puguin modificar la percepció de la vibració (per ex.: en el cas dels trens es tindran en
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compte els diferents tipus de vehicles per a cada via i la seva velocitat si la diferència és
apreciable). A efectes de l'aplicació dels criteris assenyalats en l'article 17, apartat 1.b,
en el mesurament caldrà distingir entre els períodes diürn i nocturn, comptabilitzant el
nombre d'esdeveniments màxim esperable.
e. Si es tracta d'episodis reiteratius, es realitzarà el mesurament almenys tres vegades,
registrant-se com a resultat el valor més alt dels obtinguts; en cas de repetir el
mesurament amb sis o més esdeveniments es podrà caracteritzar la vibració amb el
valor mitjà més una desviació típica.
f. Per al mesurament de la vibració produïda per un emissor acústic a efectes de
comprovar el compliment del que estipula l'article 26 es procedirà a la correcció de
l'amidament tenint en compte la vibració de fons (vibració amb l'emissor parat).
g. Serà preceptiu que abans i després de cada mesurament es realitzi una verificació de
la cadena de mesurament amb un calibrador de vibracions que garanteixi el seu bon
funcionament.
III.3. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC
Els valors dels índexs d'aïllament acústic establerts per aquest Reial Decret es
determinaran exclusivament per mitjà de mesuraments in situ.
L'avaluació dels índexs d'aïllament s'efectuarà seguint els procediments descrits en la
Norma UNE-EN ISO 140-4:1999 Mesurament de l'aïllament acústic en els edificis i
dels elements de construcció. Mesurament in situ de l'aïllament del soroll aeri entre
locals.
Seguint la metodologia descrita en aquesta norma s'obtindrà la corba espectral de
l'índex d'aïllament acústic dels elements constructius.
Per a l'avaluació del compliment de les exigències establertes en l'article 41 de la Llei
1/2007, és necessària l'obtenció d'un únic valor global, el qual s'obtindrà seguint les
especificacions de la norma ISO 717-1:1997, i es calcularà a partir dels valors per
bandes de freqüències d'octava o terç d'octava (entre 100 Hz i 3150 Hz).
Amb la finalitat de facilitar la verificació del compliment de les exigències establertes
en les normatives de nova aplicació (DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació), es
mostraran de forma addicional els resultats globals obtinguts en ponderació A.
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Annex IV

Contingut mínim dels diferents estudis
Estudi de nivells límit per a edificacions
Per a l'obtenció de la llicència d'ocupació, el promotor o constructor de les edificacions
de nova construcció haurà de presentar un estudi justificatiu del compliment dels nivells
límit establerts en el present Decret.
Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim, els següents aspectes:
a) Descripció general de l'edificació, indicant la seva ubicació pel que fa a les fonts
sonores més properes.
b) Determinació, mitjançant model de predicció o qualsevol altre sistema tècnic
adequat, dels valors dels índexs acústics produïts pel trànsit o altres fonts sonores a 1,5
metres de la façana dels habitatges més afectats en raó de la seva orientació o distància.
c) Descripció detallada de la composició dels elements constructius de façana i coberta,
incloses portes i finestres, claraboies o altres buits previstos.
d) Valoració de l'aïllament acústic proporcionat per aquests elements constructius
mitjançant presentació de certificat subscrit per empresa o entitat homologada. Aquesta
valoració haurà de contemplar almenys el 25% dels habitatges afectats.
e) Previsió dels nivells d'immissió en l'interior dels habitatges en funció dels índexs
acústics previstos a 1,5 metres de la façana i de l'aïllament acústic proporcionat pels
elements constructius de façana i coberta.
Estudis d'impacte ambiental
Les activitats que, segons la normativa vigent, hagin de sotmetre's a avaluació d'impacte
ambiental estaran obligades a l'elaboració d'un estudi d'impacte ambiental, el qual haurà
de contenir com a mínim els següents aspectes:
a) Anàlisi dels nivells sonors en estat preoperacional, mitjançant l'elaboració de
programes de mesuraments in situ en els punts necessaris, que permetin d'identificar
amb claredat la situació acústica mediambiental en la zona de possible afecció de
l'activitat o projecte a implantar.
b) Estimació dels nivells preoperacionals i postoperacionals, mitjançant l'aplicació de
models de simulació basats en normatives internacionals d'aplicació a la UE
(2003/613/CE).
c) Avaluació de l'impacte acústic previsible de la nova activitat, mitjançant comparació
dels nivells acústics preoperacionals i postoperacionals.
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d) Comparació dels nivells acústics preoperacionals i postoperacionals amb els valors
límit establerts en l'apartat b) de l'article 4 per a les àrees de sensibilitat acústica on
puguin enquadrar-se les activitats o projectes en consideració, amb indicació expressa
de les fonts de soroll.
e) Definició de les mesures correctores a implantar en els projectes, quan els nivells
acústics en estat postoperacional superin els valors límit establerts.
f) Programació d'amidaments in situ que permetin de comprovar periòdicament
(preferiblement cada 5 anys), una vegada finalitzat el projecte, que els mesuraments
realitzats han estat correctes i no se superen els valors límit establerts per la Llei i el
present reglament.
g) Identificació de la metodologia i instrumental de mesura i anàlisi utilitzats.

Certificats d'inspeccions
Els estudis acústics o informes relatius als mesuraments efectuats in situ en el marc de
l'activitat inspectora, la finalitat de la qual sigui la determinació del compliment o
incompliment de les exigències establertes en l'article 16 del present decret, hauran de
contenir com a mínim les següents dades:
1. Identificació del sol·licitant de l'informe, especificant l'objectiu i abast del mateix.
2. Lloc, data i horaris de realització dels mesuraments, i també identificació de les
persones presents durant els mateixos.
3. Descripció de les fonts de soroll, especificant la seva ubicació pel que fa al punt
d'immissió, horari de funcionament, titular, i altres dades que puguin ser recaptades
sobre les mateixes.
4. Descripció de la metodologia de mesurament utilitzada, que en qualsevol cas
complirà el que estableix el capítol IV del present Decret.
5. Descripció de l'equip de mesurament utilitzat: model, número de sèrie i configuració
dels amidaments.
6. Annexos, que inclouran, al seu torn, els següents documents: plànols, fotos, croquis,
registres de mesurament o altres dades que complementin l'informe, així com còpies
dels certificats de calibratge i verificació de l'equip i certificat d'acreditació com a
empresa homologada per efectuar els mesuraments.
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Informe d'avaluació de nivells d'immissió
L'informe d'avaluació de nivells d'immissió, en relació a l'ambient exterior i/o interior,
haurà de referir-se, a més de les dades a què fa referència l'apartat anterior, als següents
conceptes:
1. Identificació i descripció dels punts d'amidament.
2. Resultats numèrics obtinguts (valor del L Aeq registrat en els diferents punts
d'amidament i amb les diferents condicions de funcionament de les fonts sonores, i
valor del soroll de fons amidat).
3. Valoració del compliment dels nivells límit d'immissió mitjançant la comparació del
nivell acústic d'avaluació obtingut una vegada efectuades les possibles correccions amb
els valors establerts en les taules de l'annex II.

Informe d'avaluació d'aïllaments acústics
L'informe d'avaluació d'aïllaments acústics que s'emeti per comprovar si els valors
s'ajusten als límits mínims establerts per la normativa haurà de consignar, de forma
addicional a les dades indicades en l'article 25.2 del present decret, els següents
conceptes:
1. Descripció del tancament objecte de l'estudi (solució constructiva, dimensions i
ubicació), i també dels recintes que delimita, superfície, volum, ús i titular dels
mateixos.
2. Resultats numèrics obtinguts: espectre del nivell de pressió sonora a la sala emissora,
espectre del nivell de pressió sonora i temps de reverberació a la sala receptora.
3. Valoració del compliment dels aïllaments mínims exigibles mitjançant la comparació
de l'índex acústic obtingut amb els valors establerts en l'article 41 de la Llei Balear
1/2007 o amb els exigits per altres normes d'aplicació (DB-HR del CTE).
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Annex V
Requisits tècnics dels equips
Instruments de mesura
1. Els instruments de mesura i calibradors utilitzats en l'avaluació del soroll hauran de
complir les disposicions establertes en l'Ordre del Ministeri de Foment, de 25 de
setembre de 2007, que regula el control metrològic per part de l'Estat dels instruments
destinats al mesurament del so audible i dels calibradors acústics.
2. En els treballs d'avaluació del soroll per mesurament, derivats de l'aplicació d'aquest
Reial Decret, s'hauran d'utilitzar instruments de mesura i calibradors que compleixin els
requisits establerts en l'Ordre del Ministeri de Foment, de 25 de setembre de 2007, per
als de tipus 1/ classe 1.
3. Els instruments de mesura utilitzats en totes aquelles avaluacions de soroll, en les
quals sigui necessari l'ús de filtres de banda d'octava o 1/3 d'octava, hauran de complir
lo exigit per al grau de precisió tipus1/ classe1 en les normes UNE-EN 61260:1997
"Filtres de banda d'octava i de bandes d'una fracció d'octava" i UNE-EN
61260/A1:2002 "Filtres de banda d'octava i de bandes d'una fracció d'octava".
4. Per a l'avaluació de les vibracions per mesurament s'hauran d'emprar instruments de
mesura que compleixin les exigències establertes en la norma UNE-EN ISO
8041:2006"Resposta humana a les vibracions. Instruments de mesura".

7.- EMISSIÓ DE SUSTANCIES CONTAMINANTS
També hem de tenir en compte la quantita de pols i sustancies que produirem, al tenir
un Hospital molt proper a les obres. Per això ens huarem de remitir a la “Ley 16/02, de
l’1 de Julio de Prevención y control integrados de la contaminación”, que marca els
màxims permesos, tipus d’instal·lacions a tenir en compte, etc.

8.- TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REVEGETACIÓ
8.1.- Objectius
Per tal d’assolir el propòsit de restaurar les zones afectades, s’han de considerar,
per l’èxit de la restauració, una sèrie d’objectius que s’enumeren a continuació :
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S’ha de procurar que no hi hagi erosió de talussos i que mantinguin el
pendent de 3H:2V com a molt, ja que és el límit per tal de poder estendre
la terra vegetal i per tant, per poder revegetar-los. Aquesta revegetació
s’ha de dur a terme per fases i s’utilitzarà vegetació autòctona i que no
sigui agressiva pel medi.
Restablir els hàbitats faunístics afectats a unes condicions el més
semblants possibles de les inicials. S’ha d’intentar que la fauna que hi
hagi pugui passar d’un lloc a l’altre amb seguretat.
Finalment, també s’ha tingut en compte la possibilitat de l’existència de
patrimoni cultural que hauria impossibilitat el traçat de la carretera.

8.2.- Actuacions mediambientals en el disseny del traçat
A l’hora de fer el projecte s’han considerat les accions que poden produir un
impacte sever o crític que invalidaria el traçat de manera immediata. Aquestes accions
són les següents:
-

Ocupació directa sobre espais o elements protegits amb un alt grau de
protecció o que tingui una gran repercussió sobre el medi: en aquesta
obra no tenim cap obstacle en aquest sentit ja que no hi ha cap medi
sensible que protegir que estigui o pugui estar afectat per l’obra.

-

Efecte barrera: tot i que la traça de la variant no afecta cap corredor
existent, sí que intercepta diversos camins rurals. Per a aquests casos,
s’ha previst la millora de les entrades als camins rurals des de la
carretera. Pel que fa a la fauna disposaran de tres passos útils
corresponents a les tres obres de drenatge transversal projectades
(diàmetre 80 Cm).
Fragmentació d’hàbitats: l’ocupació no dóna lloc a aquest impacte ja que
està allunyada de la zona menys urbana i més habitada pels animals. A
més, les masies no es veuen afectades ni dividides directament per aquest
traçat.
Impacte acústic: s’ha de tenir en compte ja que tenim un Hospital molt a
prop i hem de limitar el soroll produït per les màquines per tal no de
causar molèsties als pacients.
Impacte paisatgístic: el traçat d’aquesta carretera no transcorre per un
lloc amb una gran afluència d’observadors potencials. Tot i això, és un
objectiu primordial la integració dels talussos mitjançant la vegetació. És
per aquest motiu que el pendent ha de ser de 3H:2V com a molt, per tal
de poder dur a terme la revegetació i així integrar aquests talussos al
medi.

-

-

-
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Per reduir aquest últim, la solució natural és la revegetació i replantació. Cal
comentar que el procés a seguir serà el següent: primer s’utilitzarà l’aportació de terres
vegetals en les superfícies que es volen restaurar; les espècies vegetals a utilitzar en els
treballs de revegetació són pròpies de la zona per a què s’adaptin fàcilment al medi;
també s’han de tenir en compte les zones on la vegetació utilitzada sigui una coberta
d’herba, per mitjà de la hidrosembra.

Les superfícies utilitzades que cal tractar de manera diferent són els nusos. En
ells s’utilitzarà l’hidrosembra (sobretot pel que fa a l’ajardinament de la rotonda) o les
plantacions. També s’utilitzaran hidrosembra o plantacions en la replantació de
superfícies ermes, zones ocupades temporalment i que poden dividir-se segons ús
forestal (plantacions) o agrícola (terra vegetal), i plantacions lineals per apantallament
visual de la carretera.

9.- MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
Per últim s’ha cregut convenient redactar algunes normes que poden ajudar a la
prevenció d’incendis de l’àrea d’influència :
-

-

Realitzar un estudi de la inflamabilitat de la vegetació existent en una
franja de 100 metres i veure la continuïtat de les masses forestals.
Delimitar la zona de seguretat (1 metre de la plataforma pavimentada), la
zona de protecció (2m a partir de la zona de seguretat) i segar la
vegetació herbàcia, estassar la vegetació arbustiva i esporgar matolls i
arbres per evitar continuïtat.
Prioritzar la revegetació dels talussos i desmunts amb espècies de baixa
inflamabilitat amb fulles verdes i arbres de fusta densa.
Evitar, en la construcció de l’obra, l’acumulació de material inflamable
portant-lo als abocadors ràpidament; netejar contínuament les zones
d’obra; i tenir especial cura en la utilització d’eines que puguin produir
espurnes.
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10.- MATRIU D'IMPACTES
Factor impactat

Atmosfera

Impacte

Caracterització i avaluació

Mesures preventives i correctores

Regar la traça i camins de servei, durant
l’esbrossada, el moviment de terres i el pas de
notable a les inmediacions, negatiu, maquinària. Intensificar el control de reg en les
simple, directe, a curt termini,
zones on els habitatges se situen a menys de
temporal, periòdic, discontinu,
200 metres de distància (Hospital General de
Augment de les partícules en
extensiu, pròxim a l'origen, reversible a Manacor) .
suspensió,
curt termini, recuperable
Controlar que tots els camions de càrrega i
pel moviment de terres, etc. i de gasos
descàrrega de terres circulen coberts amb lones.
contaminants en la fase de construcció
Mantenir el parc de maquinària i les plantes de
tractament en bones condicions.
Col·locar una tela de ràfia o alguna tipus de lona
VALORACIÓ DE
IMPACTE
a la tanca que limita la zona d’obres en la
L'IMPACTE
RESIDUAL
carretera que travessa Manacor (Ma-15)
SEVER
MODERAT

Augment de gasos contaminants pel
trànsit durant el període d'explotació

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, temporal, extensiu, pròxim a
l'origen, reversible, recuperable
Realizar un estudi de detall de la dispersió de
contaminants representatiu en les diferents
condicions atmosfèriques, en fase de projecte.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
L'IMPACTE

RESIDUAL

SEVER

MODERAT
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Augment de les emissions sonores
durant el període d'obres

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, temporal, periòdic, discontinu,
extensiu, pròxim a l'origen, parcialment
reversible, recuperable
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE
RESIDUAL

SEVER

MOD-SEV

Respectar al màxim les hores de descans de la
població, limitant l’execució d’activitats
sorolloses a l’horari diürn (8-22 h.). Complir la
normativa vignet al tenir un Hospital molt aprop
de les obres.
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat.
No situar el parc de maquinària en zones
habitades o zones d'especial interès per a la
fauna.

Soroll

Augment de les emissions sonores
durant la fase d'explotació

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, temporal, periòdic, discontinu,
extensiu, pròxim a l'origen, parcialment
Aplicar mesures protectores com son petites
reversible, recuperable
elevacions de terra amb plantació de gespa
perqué absorveixi el soroll dels cotxes.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
L'IMPACTE

RESIDUAL

MODERAT

MODERAT

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

Geologia
Inestabilitat de vessants

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE
RESIDUAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE

El projecte constructiu contempla la realització
de talussos estables, 3H: 2V.
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Impacte sobre elements
geomorfològics d'interès

Moviment de terres. Excedents de
terres

Edafologia
Pèrdua de sòl edàfic

mínim, negatiu, directe, simple, a curt
termini, permanent, localitzat, irregular,
continu, proper a l'origen, irreversible,
parcialment irrecuperable, localitzat,
proper a l'origen
VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE
RESIDUAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE

notable, negatiu, indirecte, acumulatiu,
- Abocadors legalitzats o explotacions
a curt termini, temporal
actualment en funcionament i que requereixen
efectuar un pla gradual de restabliment
paisatgístic, amb necessitat d’aport de material.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
La
normativa a la comunitat autònoma només
L'IMPACTE
RESIDUAL
contempla portar els excedents al Mac Insular.
MODERAT
MODERAT

notable, negatiu, directe, simple, a curt
Minimitzar l'ocupació del sòl adequant-se el
termini, permanent, irreversible,
màxim possible a la traça descrita, encintant la
irrecuperable, periòdic, continu,
zona d'obres.
localitzat, proper a l'origen
Marcar acuradament la zona d'obres, etc.
Recuperar el sòl edàfic del terrenys afectats.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
Estendre terra vegetal als talussos de la traça i
L'IMPACTE
RESIDUAL
revegetar-los.
MOD-SEV
MODERAT
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Augment de la compactació i segellat
del sòl

mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a curt
termini, permanent, irreversible,
Situar les zones d'acopi en àrees degradades o
recuperable, irregular, continu,
de
menor incidència sobre el medi.
localitzat, proper a l'origen
Limitar l'alçada dels acopis a un màxim de 3 m.
Utilitzar la xarxa de camins pre-existents o la
VALORACIÓ DE
IMPACTE
pròpia traça per fer passar la maquinària.
L'IMPACTE
RESIDUAL
MODERAT

Contaminació del sòl per abocament
accidental de substàncies tòxiques
(La valoració s'ha efectuat
considerant que l'impacte és només
possible)

notable, negatiu, indirecte, sinèrgic, a
curt termini, permanent, reversible,
recuperable, d'aparició irregular,
Realitzar una correcta manipulació d'olis,
continu, localitzat, proper a l'origen
hidrocarburs i altres substàncies contaminants.
Emmagatzemar els productes tòxics a llocs
VALORACIÓ DE
IMPACTE
habilitats.
L'IMPACTE
RESIDUAL
MODERAT

Vegetació

Pèrdua de vegetació

COMPATIBLE

COMPATIBLE

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, temporal, continu, localitzat,
pròxim a l'origen, parcialment
Limitar acuradament la zona d'obres.Revegetar
reversible a mig-llarg termini,
talussos, rotondes, zones de la B-124 que
parcialment recuperable a mig-llarg
quedin en desús, etc.Restaurar les zones
termini
afectades temporalment (bosc de Can Deu i llera
VALORACIÓ DE
IMPACTE
del riu Ripoll).
L'IMPACTE
RESIDUAL
MOD-SEV

COMP-MOD
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Molèsties a la fauna sensible per
augment del soroll i de la lluminositat i
pèrdua i /o alteració de qualitat de
l'hàbitat

mínim, negatiu, simple, directe, a mig
termini, permanent, continu, extensiu,
proper a l'origen, reversible, difícilment Limitar la superfície d'afectació.
Limitar l'horari de realització dels treballs.
recuperable
Restaurar les zones afectades de bosc.
Prevenir qualsevol abocament a la llera del riu
VALORACIÓ DE
IMPACTE
Ripoll.
L'IMPACTE
RESIDUAL
MOD

Fauna

Pèrdua d'hàbitats

Efecte barrera per a la fauna

COMP-MOD

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, permanent, continu, localitzat,
proper a l'origen, irreversible,
Preservar les zones de conreu.
parcialment recuperable
Restaurar la zona del bosc de Can Deu.
Restaurar la llera del riu Ripoll.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
L'IMPACTE

RESIDUAL

MODERAT

MODERAT

mínim, negatiu, simple, directe, a mig
termini, permanent, continu, extensiu, Condicionar les obres de drenatge i les obres de
fàbrica per al pas de la fauna, sempre que siguin
proper a l'origen, irreversible,
parcialment recuperable a mig termini un bon pas.
Col·locar un tancament perimetral a peu de
terraplè, que condueixi els animals cap el pas,
VALORACIÓ DE
IMPACTE
en alguns dels drenatges condicionats com a
L'IMPACTE
RESIDUAL
passos de fauna.
MODERAT
COMP-MOD
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Reducció de la qualitat paisatgística

notable, negatiu, simple, directe, a curt
termini, permanent-temporal, continu,
localitzat, proper a l'origen,
Restauració de les zones afectades
parcialment reversible, parcialment
temporalment.
recuperable a mig-llarg termini
Revegetació de talussos.
Restauració de les zones afectades per la
VALORACIÓ DE
IMPACTE
construcció de viaductes i falsos túnels.
L'IMPACTE
RESIDUAL
SEVER

Risc d'incendi

Augment del risc d'incendis

MOD-SEV

No fer foc a les obres durant l'estiu.
Respectar les normes vigents de prevenció
d'incendis.
mínim, negatiu, sinèrgic, directeindirecte, a curt termini, permanent, Revegetació amb espècies de baix índex
continu, localitzat, irregular, proper a d'inflamabilitat, evitant la continuïtat dels
combustibles vegetals.
l'origen, irreversible, parcialment
Major proporció de lleguminoses que de
recuperable
gramínies a les barreges d'hidrosembra.
Senyalització de l'obra per risc d'incendis.
Prohibició d'eliminar restes vegetals a través de
la crema.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
Reposició de camins existents.
L'IMPACTE
RESIDUAL
Seguir la normativa existent en matèria de
prevenció d'incendis
MODERAT
COMPATIBLE
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Malmesa d'infraestructures i serveis
existents

notable, negatiu, directe, a curt termini,
Senyalitzar la zona d’obres i els possibles
permanent, localitzat, continu,
desviaments. Restituir els serveis afectats. El
reversible, recuperable
projecte constructiu preveu la restitució de tots
els serveis afectats.Donar continuïtat a tots els
camins que no hagin de ser consolidats a mig
termini (<5 anys) per processos urbanitzadors.
VALORACIÓ DE
IMPACTE
L'IMPACTE
RESIDUAL
MODERAT

Població
Pertorbacions a la població veïna

Pèrdua d'un espai natural d'ús social

COMP-MOD

Efectuar regs periòdics, depenent de les
notable, negatiu, directe, simple, a curt condicions climàtiques i de l'època de l'any. Amb
termini, temporal, localitzat, irregular, especial incidència a les zones properes a
continu, proper a l'origen, reversible, vivendes.
Instal·lar les pantalles visuals i les pantalles
recuperable
sonores en els llocs necessaris.
Traslladar o reposar els equipaments
enderrocats el més ràpid possible.
Trobar edificis provisionals durant el període
VALORACIÓ DE
IMPACTE
obres, sobretot en el cas d’equipaments
L'IMPACTE
RESIDUAL
educatius.
SEVER
SEVER
notable, negatiu, directe, acumulatiu, a
curt termini, temporal, localitzat,
irregular, continu, proper a l'origen,
reversible, recuperable a mig-llarg
termini
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VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE
RESIDUAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE

notable, positiu, directe, simple, a curt
termini, temporal
Creació de nous llocs de treball

Altres
socio-economics

Pèrdues econòmiques als propietaris
afectats

VALORACIÓ DE
L'IMPACTE

IMPACTE
RESIDUAL

COMPATIBLE

COMPATIBLE

notable, negatiu, directe, simple, a curt
termini, permanent, irreversible,
Remuneracions als propietaris afectats per les
parcialment recuperable, localitzat
expropiacions.
Reconstrucció i restauració de les zones
VALORACIÓ DE
IMPACTE
ocupades temporalment.
L'IMPACTE
RESIDUAL
SEVER

COMPATIBLE
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