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El present projecte contempla la connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini 
amb l’estació de ferrocarrils RENFE de Castellbisbal mitjançant la construcció d’un vial. La nova 
infraestructura projectada suposa, al mateix temps, un progrés en la relació del nucli urbà de 
Castellbisbal amb les dues urbanitzacions, fins ara mal comunicades amb els serveis municipals. 
L’àrea d’actuació s’emmarca, en la seva totalitat, dins el municipi de Castellbisbal, a tocar del riu 
Llobregat, de l’autopista AP-7 i de l’autovia A-2. 
 
En l’actualitat, el trajecte entre ambdues urbanitzacions i l’estació de ferrocarrils RENFE només 
es pot realitzar a través de camins forestals que, com a tals, presenten dificultats per a la majoria 
de vehicles. El nou vial proposa una traça més suau, s’adequa millor a l’orografia del terreny i 
permet unes condicions de circulació més segures i còmodes. 

La singularitat del present projecte rau en la tipologia del traçat estudiat. El vial constitueix un nou 
carrer pertanyent a la urbanització de Costablanca, però el fet que aquest quedi localitzat en un 
àmbit no edificat fa que les seves característiques tendeixin cap un caràcter més aviat interurbà, 
propi d’una carretera. L’estudi, arran d’aquesta dicotomia urbà-interurbà, contempla criteris 
normatius referents tant a ambients urbans, com a carreteres; que enriqueixen el nou carrer amb 
la seguretat i el confort propis d’una carretera convencional, sense perdre el caràcter urbà que 
garanteix la circulació de vianants.  

D’acord amb l’alternativa escollida, el present projecte estudia tots els condicionants de la zona, 
com ara la cartografia i la topografia, la geologia del terreny, l’excavabilitat dels materials o la 
climatologia i la hidrologia; i dissenya, dimensiona i pressuposta les obres necessàries per tal de 
dur a terme l’obra completa.  
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L’objectiu d’aquest projecte és connectar les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini amb l'estació RENFE del municipi de Castellbisbal, a la província de 
Barcelona, mitjançant un nou vial. El present document contempla un estudi 
d’alternatives pel disseny del nou traçat, i analitza i desenvolupa l’opció finalment 
escollida. 

El vial proposat conforma un nou carrer, pertanyent a la urbanització de 
Costablanca. Tot i així, el fet que aquest quedi localitzat en un àmbit no edificat fa 
que aquest adopti un caràcter més aviat interurbà, propi d’una carretera.  

Resultat d’aquesta naturalesa mixta, tots els aspectes infraestructurals que estudia 
el present projecte consideren tant criteris urbans, extrets de les recomanacions que 
proposa la Generalitat i altres administracions catalanes, com relatius a la normativa 
estatal de carreteres. D’aquesta manera, el nou carrer gaudirà de les 
característiques de seguretat i confort pròpies d’una carretera convencional, sense 
perdre, en cap cas, el caràcter urbà. 

 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

La zona d’estudi del present projecte constructiu s’emmarca, en la seva totalitat, 
dins del terme municipal de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental 
(Barcelona). 

 

Figura 1. Situació del Vallès Occidental i del terme municipal de Castellbisbal dins de l’àmbit comarcal.  
Font: elaboració pròpia 

El municipi de Castellbisbal, d’una extensió de 31,15 Km2, està situat a la vall baixa 
del Llobregat, a la confluència d’aquest riu amb la riera de Rubí. El municipi queda 
limitat per les poblacions de Rubí (a l’est); d’El Papiol, Pallejà i Corbera de Llobregat 
(al sud), d’Ullastrell i Abrera (al nord) i de Martorell i Sant Andreu de la Barca (a 
l’oest).  

1. INTRODUCCIÓ 

2. ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ I 

PROPOSTA DE 
CONNEXIÓ 
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Figura 2. Zona sobre la qual s’emmarca l’estudi del projecte, dins del terme 
municipal de Castellbisbal.  

Font: Portal Territorial de Castellbisbal (mapes.castellbisbal.org/portal) 

Ubicat a 132 m sobre el nivell del mar, el municipi de Castellbisbal està inserit en un 
corredor natural de l’àrea metropolitana de Barcelona que connecta la Serralada 
Prelitoral amb la Serralada Litoral. Aquesta privilegiada situació geogràfica fa del 
municipi un nus de comunicacions clau entre Barcelona i la zona sud i est de 
Catalunya, tant pel que fa a la infraestructura viària com a la infraestructura 
ferroviària. Tant és així que, segons dades del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal vigent, més de 340 Ha de Castellbisbal (11% del terme) estan ocupades 
per alguna infraestructura territorial. Cal destacar-ne el pas de l’autopista AP-7, 
l’autovia A-2 i la línia de tren d’alta velocitat (AVE) que connecta Barcelona amb 
Madrid, així com la línia de RENFE Rodalies R4 (St. Vicenç de Calders – Manresa). 

4 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 
de Castellbisbal 

             Memòria 
     
  



 

 

Figura 3. Situació general de l’àmbit del projecte. Al fons, sobre la muntanya, el nucli urbà de 
Castellbisbal; a la dreta, l’autopista AP-7 i l’autovia A-2; al centre, el riu Llobregat i els horts de Ca 

n’Albereda.  
Font: elaboració pròpia 

Cal mencionar, especialment, dues carreteres comarcals que creuen el terme i que 
tenen incidència directa sobre aquest projecte: la carretera C-243c i la carretera BV 
– 1501. La primera connecta Terrassa amb Martorell i, al seu pas per la urbanització 
de Costablanca, enllaça amb l’inici del vial que proposa aquest estudi. La segona 
connecta l’autovia A-2 amb el nucli urbà de Castellbisbal i, a través de l’estació de 
ferrocarrils RENFE, connecta amb el final del vial proposat. 

Pel que fa a la xarxa de transport públic urbà, Castellbisbal disposa de dues línies 
d’autobusos interurbans. Per una banda, la L1, o bus de l’Estació, comunica el nucli 
urbà amb l’estació de RENFE de Castellbisbal. Aquesta és la línia de bus amb més 
demanda del municipi per la seva connexió amb l’estació de tren. Per altra banda, 
la L2, o bus urbà, disposa de diferents recorreguts, en funció de l’horari. Es 
subdivideix en tres línies que relacionen les diferents urbanitzacions de Castellbisbal 
amb el nucli urbà i amb les estacions de RENFE i FGC – aquesta última està ubicada 
a la Colònia del Carme, nucli pertanyent al municipi de Castellbisbal però molt proper 
a Martorell–. Una d’aquestes sublínies, amb incidència directe en aquest projecte, 
és la que enllaça Can Santeugini, Costablanca, els barris de les Casetes de Ca n’ 
Oliveró i la Colònia del Carme amb les estacions de FGC, de RENFE i el nucli urbà. 
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Figura 4. Xarxa de carreteres del terme municipal de Castellbisbal i el seu entorn.  
Font: Portal Territorial de Castellbisbal (mapes.castellbisbal.org/portal) 

La població de Castellbisbal –12.369 habitants (2013)– està distribuïda pels onze 
nuclis residencials que conformen el terme. De tots ells, les urbanitzacions de 
Costablanca (394 habitants) i de Can Santeugini (1227 habitants), actors directes 
en l’actuació que planteja aquest projecte, representen un volum demogràfic a tenir 
en compte sobre el total d’habitants de la població de Castellbisbal.  

Castellbisbal ha destacat tradicionalment per una estructura clarament agrícola, 
concretament vitivinícola; tot i que durant els darrers 40 anys el teixit econòmic ha 
virat cap al sector industrial. El nou paisatge de Castellbisbal és, doncs, producte de 
la substitució de les terres de conreu per indústries i urbanitzacions. Tant és així que 
el sector industrial representa avui dia el 40% del total. Les principals activitats que 
el sustenten corresponen als sectors tèxtil, metal·lúrgic, alimentari, químic, de la 
ceràmica, del vidre, del plàstic, elèctric i dels mobles. 

 

Figura 5. % Empreses per sector. Any 2012.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Anuari Econòmic de La Caixa 2013 

(www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com) 

40%
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2.2. PROPOSTA DE CONNEXIÓ 

Totes les relacions infraestructurals a Castellbisbal es produeixen en l’eix nord-sud, 
sense que hi hagi cap xarxa transversal. Conseqüència d’aquesta manca de 
connexions est-oest, les urbanitzacions que són objecte d’aquest estudi –
Costablanca i Can Santeugini– tenen un nivell molt baix de relació viària amb el nucli 
urbà de Castellbisbal. Aquest condicionant, sumat a la proximitat dels dos nuclis 
amb el municipi veí de Martorell, fa que la majoria de vincles socials s’estableixin 
amb aquesta població, i no pas amb Castellbisbal. 

Aquesta problemàtica no només afecta al transport amb vehicle privat, sinó que 
també té repercussions sobre el transport públic. La línia L2, que realitza el 
recorregut entre el nucli urbà i les urbanitzacions, presenta freqüències de pas 
massa altes i problemes seriosos de capacitat, com ja anunciava l’Estudi de Mobilitat 
Generada redactat l’any 2008. L’estació de FGC Martorell Vila | Castellbisbal també 
presenta problemes de connexió ja que queda molt apartada del nucli urbà de 
Castellbisbal i és gairebé inassequible pel gruix dels seus habitants. Aquesta 
parada, situada a tocar de Martorell, només és utilitzada pels nuclis de població més 
propers, com ara la Colònia del Carme, Costablanca i Can Santeugini. 

Actualment, els habitants de Costablanca i Can Santeugini tenen accés viari a 
Castellbisbal a través de la carretera C-243c i la B-151, que s’endinsa al poble tot 
creuant la urbanització de Can Costa. Si el que volen és anar a l’estació de RENFE, 
l’opció més ràpida que tenen és prendre l’autovia A-2 i, a continuació, la BV-1501. 
Les úniques relacions transversals que farien ambdós trajectes més ràpids estan 
formades per una xarxa de camins rurals. D’entre tots ells, cal destacar-ne el camí 
que transcorre paral·lel a la xarxa ferroviària RENFE, que connecta els barris 
residencials de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de RENFE. Aquest, 
precisament, és el camí objecte d’estudi del present projecte constructiu. 

 

Figura 6. Situació de l’actual camí forestal que connecta la urbanització de Costablanca amb l’estació 
de RENFE de Castellbisbal. 

Font: elaboració pròpia 
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Cal remarcar que el Pla d’Ordenació Urbanística de Castellbisbal, redactat l’any 
2008, ja contempla les mancances esmentades en matèria de transport públic i 
privat, així com la possibilitat de solucionar-les mitjançant un nou traçat entre 
ambdós nuclis poblacionals; tot i que no se’n fa més incisió.  

Com s’ha comentat anteriorment, doncs, aquest projecte se centra en la millora de 
la relació territorial entre les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini i 
l’estació de RENFE de Castellbisbal; fet que indirectament també suposa un avanç 
en les connexions d’aquestes urbanitzacions amb el nucli urbà. D’aquesta manera, 
s’aconsegueix vertebrar transversalment el terme i s’obre una nova via de relacions 
entre el nucli urbà i una de les zones urbanes que més aïllades queden a nivell viari 
i, conseqüentment, també a nivell social. La nova via projectada també generaria 
una línia de bus (L2) molt més atractiva i ràpida, i milloraria la connexió del nucli 
urbà amb l’estació de FGC.  

 

 

3.1. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

La cartografia bàsica utilitzada per dur a terme els diferents estudis associats al 
projecte està formada per quatre fulls de cartografia a escala 1/5000, quatre fulls a 
escala 1/25000 i un full a escala 1/50000, tots ells facilitats per l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aquesta cartografia s’ha utilitzat per generar les diferents plantes de situació i de 
conjunt, a partir de les quals s’ha elaborat el traçat de les diferents alternatives, els 
estudis geològics i hidrològics,  i els diferents perfils transversals i longitudinals, així 
com els càlculs d’amidaments de moviment de terres. 

 

3.2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

Entorn geogràfic_ 
La zona d’estudi està ubicada a la serralada Costanera Catalana, que transcorre 
paral·lela a la costa i separa el Mediterrani de la Depressió de l’Ebre. Concretament, 
el tram analitzat té una longitud d’uns 1.700m –amb orientació NO-SE– i està situat, 
en la seva totalitat, dins el terme municipal de Castellbisbal.  

1/5000 1/25000 1/50000 

FULL  NOM FULL NOM FULL  NOM  

284-121 Can Santeugini 71-30 Olesa de Montserrat 

420 
Sant Feliu de 

Llobregat 

284-122 Can Coromines 71-31 Martorell 

285-121 Can Serrafossà 72-30 Terrassa 

285-122 Castellbisbal 72-31 Rubí 

Taula 1. Cartografia bàsica utilitzada en el projecte.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) 

3. CONDICIONANTS 
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Prenent com a referència un punt de vista orogràfic, el traçat de l’actual camí forestal 
és fàcilment divisible en dues zones: 

 Zona 1: ubicada al nord-oest (NO), correspon a un traçat que transcorre per una 
zona de forts pendents que, en alguns casos, arriben a ser cingleres naturals de 
fins a 20m d’alçada. 

 Zona 2: ubicada al sud-est (SE), correspon a un traçat pràcticament a cota 
constant, a tocar del riu Llobregat i paral·lel als traçats ferroviaris de les línies de 
RENFE Rodalies i d’Alta Velocitat.  

    

 

Figura 7. Distinció de les zones 1 i 2 del traçat actual sobre el territori.  
Font: elaboració pròpia 

Entorn geològic_ 
La zona d’estudi està ubicada a la unitat geològica que rep el nom de “Catalànides” 
i que es descompon en tres grans unitats morfo estructurals: la Serralada Prelitoral, 
la Depressió Prelitoral i la Serralada Litoral. L’àmbit d’estudi està situat a la 
Depressió Prelitoral, proper al límit nord de la Serralada Litoral. La següent figura –
sobre la qual hi ha representat l’actual camí forestal– mostra la geologia de la zona. 
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Figura 8. Geologia present a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia 

Tal i com es desprèn de la figura anterior, a la zona s’hi troben les següents unitats 
geològiques: 

 Materials Paleozoics (P). Estan formats per pissarres micacítiques i pissarres 
sorrenques (Ordovícic) amb intercalacions de bancs poc potents de quarsita.  
 

 Dipòsits terciaris (T). Se’n distingeixen dues subunitats: 
- Argiles, guixos i dolomies de colors blanquinosos (T5) (Burdigalià). Aquesta 

unitat es caracteritza per tenir una seqüència de margues i limolites vermelles 
amb intercalacions de nivells de conglomerats de poca potència. Sobre 
aquests materials hi ha una alternança de margues vermelles i limolites amb 
nivells de calcàries blanquinoses. També existeixen intercalacions de nivells 
de guixos, dolomies blanquinoses i calcàries d’aspecte travertí, que tenen una 
potència de 118 m. 
 

- Argiles, llims, gresos i conglomerat de color vermell (T6) (Burdigalià). Aquesta 
unitat està formada per argiles i llims de color vermell amb intercalacions de 
capes lenticulars de conglomerats i gresos de gra mig a fi. Mostren un 
contacte inferior erosiu i se les considera d’ambient fluvio-torrencial.  

 
 Dipòsits quaternaris (Q). S’identifiquen els següents dipòsits: 

- Terrasses fluvials (Qac) (Pleistocè mitjà – superior). Apareixen al llarg del riu 
Llobregat i del seu afluent, l’Anoia. S’hi distingeixen fins a vuit nivells de 
terrasses diferents. Els perfils litològics dels afloraments normalment 
ofereixen unes característiques similars: sobre la superfície d’excavació del 
riu hi solen aparèixer dipòsits detrítics formats per graves que, casualment, 
poden incloure llits de sorres. Sobre les graves sorgeixen, com a recobriment, 
llims, argiles, bretxes i crostes d’origen eòlic o edàfic. 
 

- Dipòsits al·luvials actuals (Qa) (Holocè). Al llit actual del riu Llobregat i a la 
seva plana d’inundació s’hi troben els sediments més moderns. Es tracta d’un 
conjunt de graves, llims i argiles. A més, també s’hi han d’afegir els al·luvials 
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dels cabals menors, la composició litològica dels quals és similar, i es poden 
trobar pròxims a la boca d’entrada del túnel de ferrocarril RENFE Rodalies, 
zona per on ha de passar el traçat del present projecte. 

Definició del tipus d’explanada_ 
Segons l’estudi geotècnic detallat a l’Annex 3 “Geologia i geotècnia”, la major part 
de la superfície sobre la qual hi ha prevista l’execució del nou vial discorre a través 
de materials classificats com a sòls adequats (els materials quaternaris Qa i Qac i els 
materials paleozoics P). Això implica que, a l’hora d’executar desmunts, aquest 
material podrà quedar disponible per a la coronació de terraplens, disminuint 
d’aquesta manera la quantitat de material de préstec provinent de cantera. També 
hi ha un tram que discorre sobre materials terciaris (T), que són classificats com a 
sòls inadequats, degut a la seva elevada expansivitat. 

Amb tot, s’adopta una categoria d’explanada E1 a tota la zona per on ha de discórrer 
el traçat. Aquesta es pot aconseguir si es té un gruix d’almenys 100cm de sòl 
adequat com a capa superficial. 

Terraplens i desmunts_ 
El projecte estableix que l’estabilitat pròpia del terraplè i del conjunt terraplè-terreny, 
per a les alçades previstes i tenint en compte una adequada compactació, queda 
garantida prenent un pendent de 3H:2V que permet obtenir un factor de seguretat 
clarament suficient. 

Pel que fa als pendents en zones de desmunt, i subratllant la necessitat d’un estudi 
més precís, es recomana realitzar tots els talussos d’excavació amb pendents de 
l’ordre de 1H:3V, valor que ja adopten els talussos de l’actual traçat. 

Excavació_ 
La majoria de materials poden ser excavats sense dificultats amb mitjans mecànics 
convencionals. De totes maneres, és important remarcar el desigual grau de 
cimentació que pateixen els materials d’una mateixa unitat. En aquelles zones on 
els materials es troben menys fragmentats s’haurà de recórrer al ripat o picat. 

 

3.3. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: en determina la 
geomorfologia, la topologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia i els 
usos del sòl per part de l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar 
les èpoques estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els períodes 
òptims per realitzar les tasques de repoblació vegetal i hidrosembra. 

La zona d’estudi es troba entre la zona climàtica mediterrània prelitoral i litoral 
central. Aquesta àrea està influenciada pel Mediterrani, circumstància que ocasiona 
episodis de pluges abundants, especialment a la tardor. 

A l’àmbit del projecte es donen temperatures compreses entre els 10ºC i els 22ºC i 
precipitacions mitjanes anuals al voltant dels 600mm. Les precipitacions d’aquesta 
zona climàtica es caracteritzen per una gran variabilitat, tant diària com interanual, 
que fan que tant hi pugui haver un any de caràcter sec com un de molt plujós.  
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A nivell hidrològic, un dels paràmetres bàsics que caracteritza qualsevol zona són 
les conques hidrogràfiques. El Plànol 13A “Conques hidrogràfiques”, també adjunt 
a l’Annex 4 “Climatologia, hidrologia i drenatge”, indica sobre el territori les conques 
hidrogràfiques que tenen incidència directa sobre el nou vial. La taula següent en 
mostra les seves característiques morfològiques i hidrològiques: 

CONCA 
ÀREA 
(Km2) 

LONGITUD DEL 
CURS PRINCIPAL 

(Km) 

COTA SUPERIOR 
(m) 

COTA INFERIOR 
(m) 

PENDENT (J) 
(m/m) 

1 0,0768 0,561 160 50 0,196 

1’ 0,0593 0,366 160 70 0,246 

2 0,0822 0,442 170 50 0,271 

2’ 0,0347 0,205 170 100 0,341 

3 2,0412 3,041 190 50 0,046 

3’ 0,0147 0,236 130 110 0,085 

4 5,6635 6,978 300 40 0,037 

5 0,1187 0,311 140 50 0,289 

Taula 2. Característiques de les conques hidrogràfiques que intercepta el traçat projectat.  
Font: elaboració pròpia 

Durant els mesos d’estiu, el vent de la zona analitzada pren una direcció dominant 
del sud, mentre que durant la resta de l’any és nord-oest, amb el resultat d’una 
velocitat mitjana anual de 2,4 m/s. La humitat relativa mitjana anual és del 60%, 
pròpia d’un clima humit. 

Per a un estudi més detallat de la climatologia i la hidrologia presents a la zona 
d’estudi, es recomana consultar l’Annex 4 “Climatologia, hidrologia i drenatge”. 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓ 

Si bé la traça de la nova carretera és clara durant la meitat oest de la zona d’estudi, 
no és així a la meitat est, concretament, a partir del PK 2+100. Aquest tram, que 
correspon a la connexió de la nova traça amb la carretera BV – 1501, és el tret que 
diferencia les dues alternatives proposades: Alternativa 1 i Alternativa 2. La figura 
següent mostra la part del nou traçat que és manté comuna a les dues alternatives.  

4. ESTUDI 
D’ALTERNATIVES 
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Figura 9. Traçat del nou vial que es manté igual per les alternatives 1 i 2. El rectangle indica la zona on 
es plantegen propostes diferents. 

 Font: elaboració pròpia 

L’Estudi d’Alternatives planteja, doncs, dues opcions per resoldre la problemàtica 
del darrer tram, que uneix el nou vial amb la carretera BV - 1501. Un cop descrites 
cadascuna de les solucions, es realitza un estudi econòmic per tal d’analitzar la seva 
rendibilitat i establir si l’execució és econòmicament viable. Amb aquesta valoració 
econòmica, que té en compte aspectes com la inversió inicial, els costos de 
funcionament dels vehicles o els costos dels accidents, es xifren els beneficis de 
cada alternativa i s’han obtingut indicadors com el VAN (Valor Actual Net) o la TIR 
(Taxa Interna de Rendibilitat). 

Contemplat l’anàlisi econòmic, cal considerar també aspectes de caràcter tècnic, 
ambiental i social, i comparar totes les variables d’una manera conjunta i integrada. 
El mètode emprat  és l’anàlisi multicriteri, que incorpora totes les variables al procés 
de presa de decisions i permet escollir, finalment, l’alternativa més adequada. 

 

4.2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Les dues alternatives plantejades estan desglossades en diverses opcions, que 
aporten criteris funcionals i geomètrics diferents. A continuació, es fa una breu 
descripció de cadascuna d’elles i s’aborden els motius pels quals s’han descartat o 
inclòs en el posterior estudi d’alternatives. 

Alternativa 0_ 
L’Alternativa 0, o situació actual, consisteix en la manca d’actuacions o intervencions 
d’especial rellevància sobre el medi. Es conserven les característiques 
geomètriques i el traçat del camí actual, que té una longitud total de 1790m. 

Aquesta alternativa manté els inconvenients, doncs, del camí forestal relacionats 
amb la inseguretat i la manca de confort durant la conducció i amb la velocitat, 
insuficient a causa de radis de curvatura extremadament petits i de forts pendents. 
Aquesta opció encara l’enllaç del camí forestal amb la carretera BV-1501 a través 
de l’estació de RENFE i conserva les condicions d’ample de la calçada i de les 
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voreres actuals. Resultat de la no actuació, l’afectació tant del medi físic com biòtic 
és inexistent i la xarxa de camins locals circumdants no se’n veu alterada.  

L’anàlisi de l’Alternativa 0 és necessari per realitzar l’estudi econòmic de les demés 
alternatives, ja que serveix de base per a la comparació. 

 

Figura 10. Situació sobre el terreny del traçat actual, que conforma l’Alternativa 0. Escala sense 
especificar.  

Font: elaboració pròpia 

Alternativa 1_ 
L’Alternativa 1 planteja un enllaç directe amb la carretera BV – 1501 mitjançant dues 
opcions: Alternativa 1A i Alternativa 1B. Ambdues propostes, degut al pas de la línia 
d’Alta Velocitat que les creua, contemplen la construcció d’un viaducte que garanteix 
la continuïtat del traçat. El viaducte projectat és de 100m, transcorre del PK 2+120 
al PK 2+220 i, al mateix temps, permet superar sense complicacions el curs fluvial 
del torrent de Pegueres, que hagués fet necessària la construcció d’una obra de 
drenatge de dimensions considerables. 

La meitat oest de la traça –comuna a l’Alternativa 1 i 2–, està detallada a l’apartat 5 
“Descripció de la solució adoptada”. 

Alternativa 1A 

Té una longitud de 252m i planteja una connexió amb l’actual carretera mitjançant 
una intersecció en “T” de nova construcció amb carrils d’acceleració i 
desacceleració.  
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Figura 11. Detall de l’enllaç amb la carretera BV – 1501 que proposa l’Alternativa 1A. 
Font: elaboració pròpia 

Alternativa 1B 

Té una longitud de 206m i planteja la construcció d’una rotonda per enllaçar el nou 
traçat amb la carretera BV – 1501. La rotonda permet canviar de sentit i facilita tant 
l’accés al nou traçat, com al camí cap a la urbanització de Santa Teresita, que s’ha 
modificat de manera que també connecti amb la rotonda. 

 

Figura 12. Detall de l’enllaç amb la carretera BV – 1501 que proposa l’Alternativa 1B.  
Font: elaboració pròpia 

Alternativa escollida 

La presència d’una rotonda s’entén com un obstacle per a la circulació, ja que obliga 
els vehicles que no voldrien desviar-se a reduir notablement la velocitat, generant 
d’aquesta manera un augment del seu temps de recorregut. Degut a què el volum 
de trànsit de la carretera BV – 1501 és major que el del nou vial, la construcció d’una 
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nova rotonda perjudicaria més usuaris que la construcció d’una intersecció en “T”. 
Per tant, tenint en compte el volum d’usuaris d’ambdós traçats i els criteris de confort 
i funcionalitat associats a cadascuna de les propostes, l’Alternativa 1A és 
l’escollida. D’ara endavant, aquesta alternativa s’anomenarà Alternativa 1. 

Alternativa 2_ 
L’Alternativa 2 és una proposta més conservadora que l’Alternativa 1. Tot i que 
ambdues segueixen el mateix traçat fins al PK 2+100, la segona planteja una 
intervenció molt menor al tram corresponent a l’enllaç amb la carretera BV-1501. 
Les tres opcions que contempla l’Alternativa 2 projecten la connexió del nou vial 
amb la carretera BV-1501 a través de la zona d’estacionament de l’estació RENFE.  

Alternativa 2A 

Proposa una lleu reubicació de les places d’estacionament de l’estació RENFE i la 
construcció de noves voreres, amb l’objectiu de millorar les característiques 
geomètriques de la traça i optimitzar l’espai reservat a la mobilitat de persones. El 
nou traçat s’incorporaria a la carretera BV – 1501 a través de la intersecció en “T” 
existent.  

 

Figura 13. Detall de la zona d’estacionament de l’estació de RENFE i de l’encreuament amb la 
carretera BV – 1501 proposta per l’Alternativa 2A.  

Font: elaboració pròpia 

Alternativa 2B 

L’Alternativa 2B proposa la construcció d’una petita rotonda a l’interior de l’actual 
zona d’estacionament i conserva la intersecció en “T” existent perquè els vehicles 
s’incorporin a la carretera BV-1501. La rotonda permetria una millor ordenació de 
l’espai vial i una major flexibilitat en la circulació dels usuaris. L’Alternativa 2B implica 
una reubicació de les places d’estacionament actuals d’acord amb el nou traçat. 
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Figura 14. Detall de l’encreuament amb la carretera BV – 1501 proposta per l’Alternativa 2B.  
Font: elaboració pròpia 

Alternativa 2C 

Proposa substituir la intersecció en “T” actual per una rotonda de radi exterior de 
10m. La construcció d’aquesta rotonda no afectaria a l’actual zona d’estacionament 
i mantindria el disseny actual. 

 

Figura 15. Detall de l’encreuament amb la carretera BV – 1501 proposta per l’Alternativa 2C.  
Font: elaboració pròpia 

Alternativa escollida 

L’Alternativa 2B proposa l’adopció de radis massa petits per a la rotonda interior de 
la zona d’estacionament. Aquest fet genera dubtes de viabilitat tècnica, ja que els 
vehicles podrien tenir problemes de gir en certs punts de la rotonda.  
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Des d’un punt de vista funcional, l’Alternativa 2C provoca una pèrdua de continuïtat 
a l’actual carretera BV–1501, tal i com passava amb la ja descartada Alternativa 1B. 
La presència de la rotonda a la meitat de la carretera obligaria aquells vehicles que 
no volen desviar-se cap a l’estació RENFE a reduir notablement la velocitat, 
generant un augment del seu temps de recorregut.  

Degut al bon funcionament que ja presenta la intersecció en “T” existent i als 
inconvenients exposats que suposaria la seva modificació, es descarten les 
Alternatives 2B i 2C.  

A partir d’aquest moment, l’Alternativa 2A passa a anomenar-se Alternativa 2 i, 
juntament amb l’Alternativa 0 i l’Alternativa 1, serà objecte del posterior anàlisi 
econòmic i multicriteri.  

 

Figura 16. Situació sobre el terreny de les dues alternatives objecte d’estudi. 
Font: elaboració pròpia 

 

4.3. ANÀLISI ECONÒMIC 

L’Anàlisi Econòmic efectua un estudi de cost–benefici de les alternatives que 
proposen una millora del traçat actual. Aquest estudi permet obtenir els ratis 
econòmics que caracteritzaran la viabilitat de cada proposta. 

Els costos utilitzats s’han obtingut del document “Recomendaciones para la 
evaluación Coste–Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras”, publicat pel 
Servei de Planejament de la Direcció General de Carreteres (DGC) del Ministeri 
d’Obres Públiques i Transports (MOPT). També s’ha considerat l’actualització de 
preus tenint en compte la variació experimentada per l’Índex de Preus de Consum 
(IPC) entre l’any 1987 i el 2014.  

La Taula 3 resumeix els Pressupostos d’Execució Material (PEMs), els 
Pressupostos d’Execució per Contracte (PECs), les valoracions de les 
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expropiacions de cada cas i, finalment, l’estimació del cost global de l’obra per a 
cadascuna de les alternatives plantejades. 

 

L’anàlisi de rendibilitat continua amb l’estudi dels costos de conservació i 
rehabilitació, i dels beneficis que suposa cadascuna de les alternatives respecte la 
situació actual o Alternativa 0, tenint en compte el cost del funcionament dels 
vehicles, el cost del temps de recorregut i el cost dels accidents.  

Aquest càlcul s’ha repetit per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la 
infraestructura, i cadascuna de les alternatives, tenint en compte una taxa 
d’actualització del 6% anual, indicada a les Recomanacions del MOPT. Finalment, 
s’han obtingut els següents resultats de rendibilitat econòmica de cada alternativa: 

 

 

 

 

 

Els resultats de la Taula 5 reflecteixen que només l’Alternativa 2 és econòmicament 
viable, ja que el VAN és considerablement major que 0, la TIR supera la taxa 
d’actualització fixada en el 6%, la raó entre el benefici i el cost actualitzats (B/C) és 
major que la unitat i la recuperació de la inversió (PRI) és prèvia a la finalització de 
la vida útil de l’obra. L’Alternativa 1 té uns costos d’inversió inicial massa elevats, 
associats en gran part al viaducte que es construeix per superar les vies de l’AVE, 
que generen un seguit de pèrdues irreversibles a llarg termini. 

Un dels paràmetres que tenen més incidència en el càlcul de beneficis és l’estalvi 
en el temps de recorregut dels vehicles. En el cas de l’Alternativa 2, aquest estalvi 
és degut a l’augment de la velocitat que permetria la nova proposta respecte la 
velocitat a la que cal circular actualment. 

CONCEPTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PEM 4.079.365,88 € 3.060.508,58 € 

PEC (IVA exclòs) 4.854.445,40 € 3.642.005,21 € 

Expropiacions 19.222,74 € 12.744,29 € 

Estimació cost obra (PEC + Expropiacions) 4.873.668,14 € 3.654.749,50 € 

Taula 3. Valoració del PEM, PEC, expropiacions i estimació del cost d’obra de les diferents alternatives.  
Font: elaboració pròpia 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Benefici generat (€) 0,00 205.034,91 229.273,82 

Taula 4. Beneficis diferencials de cada alternativa, en €. 
Font: elaboració pròpia 

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
VAN (€) -459.584,25 1.301.738,67 

B / C 0,903 1,375 
TIR (%) 5,15 9,00 

PRI (anys) 17 12 

Taula 5. Anàlisi de rendibilitat econòmica de les diferents alternatives.  
Font: elaboració pròpia 
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De la Taula 5 se’n desprèn, doncs, que l’Alternativa 2 és l’única que presenta uns 
indicadors de rendibilitat favorables. 

 

4.4. ANÀLISI MULTICRITERI 

Per seleccionar l’alternativa idònia d’entre les tres possibilitats plantejades 
(Alternativa 0, Alternativa 1 i Alternativa 2), cal realitzar un Anàlisi Multicriteri 
Convencional i aplicar-hi, a continuació, el Mètode ACRIP (Agrupació de CRIteris 
segons el seu Pes). I és que no resulta suficient tenir en compte només indicadors 
de tipus econòmic com els analitzats anteriorment, sinó que és necessari valorar i 
ponderar altres factors de tipus mediambiental, territorial o funcional.  El present 
projecte divideix aquests indicadors en quatre grups: els indicadors mediambientals, 
amb un pes del 30%; els econòmics, amb un 20%; els funcionals, també amb un 
20%; i els territorials, de nou amb un 30%.  

L’estudi detallat d’ambdós mètodes es pot trobar a l’Annex 5 “Estudi d’alternatives”. 
La Taula 6 resumeix els resultats globals obtinguts: 

Com es pot observar, els dos anàlisis realitzats condueixen a la mateixa classificació 
de les alternatives. La ordenació resultant és la següent: 

Primer. Alternativa 2 

Segon. Alternativa 0 

Tercer. Alternativa 1 

En ambdós casos, l’opció que obté més puntuació és l’Alternativa 2. Els motius són 
un menor cost d’inversió inicial i una major integració en l’entorn físic. La menor 
inversió inicial és resultat, principalment, de la no construcció del viaducte que creua 
la línia d’AVE i que suposa un increment en el pressupost tant per la pròpia 
construcció, com pel moviment de terres generat. La major integració en l’entorn 
físic és fruit de l’absència d’aquesta estructura. Des del punt de vista territorial i 
social, aquesta opció és altament viable i promet una posició més favorable de la 
ciutadania.   

Així doncs, l’Alternativa 2 esdevé l’opció més adequada per implantar la connexió 
entre les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini i l’estació RENFE de 
Castellbisbal, segons factors de tipus ambiental, econòmic, funcional i territorial. 

 

 

 ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 

Mètode 
convencional 

Valoració total 154 143 236 
Percentatges 51,33 % 47,67% 78,67% 

Mètode ACRIP 
Valoració total 366,54 324,45 493,35 
Percentatges 56,39 % 49,92% 75,90% 

Taula 6. Resum dels resultats obtinguts a partir de l’anàlisi multicriteri.  
Font: elaboració pròpia 
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5.1. INTRODUCCIÓ 

La singularitat del present projecte rau en la tipologia del traçat estudiat. El vial 
constitueix un nou carrer pertanyent a la urbanització de Costablanca, però el fet 
que aquest quedi localitzat en un àmbit no edificat fa que les seves característiques 
tendeixin cap un caràcter més aviat interurbà, propi d’una carretera. Els trets 
funcionals i geomètrics del traçat s’han enfocat des d’aquesta dicotomia urbà-
interurbà, seguint tant les “Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de 
Catalunya” publicades l’any 2009 pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, com la normativa estatal referent a 
carreteres, la Norma 3.1-IC “Trazado”. Aquesta naturalesa mixta enriqueix el nou 
carrer amb la seguretat i el confort propis d’una carretera convencional, sense 
perdre el caràcter urbà que garanteix la circulació de vianants.  

La següent Taula sintetitza els principals paràmetres adoptats pel nou vial. Es 
recomana consultar l’Annex 7 “Traçat” per obtenir-ne una descripció més detallada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica 

Tipus de via Via principal 

Velocitat de projecte 30 km/h 

Amplada de la calçada 

Dos carrils de circulació de 3,5 metres, 
amb una vorera de 2 metres d’amplada 
a una banda i una vorera de 0,5 metres 

a l’altra 

Longitud total 2.197 m 

Longitud màxima de recta 233 m 

Radi mínim 30 m 

Peralt màxim 7% 

Inclinació màxima de la rasant 10% 

Taula 7. Característiques del traçat.  
Font: elaboració pròpia 

5. DESCRIPCIÓ 
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5.2. TRAÇAT 

 

Figura 17. Planta general del nou vial sobre el territori. 
Font: elaboració pròpia 

El tram projectat neix a la sortida que accedeix a la urbanització de Costablanca de 
la carretera C–243c, just al costat del restaurant “La Masia” (Costablanca Sud). Un 
cop presa la sortida, es proposa la construcció d’una rotonda de 30m de diàmetre 
exterior amb doble carril de 4m, que dóna accés a dos carrers de la zona i a la nova 
traça. La construcció de la rotonda suposa una significativa modificació dels dos 
carrers: del passeig Sant Llorenç i, sobretot, del passeig Llobregat; i l’alteració del 
tram d’accés a la carretera C–243c. El centre del cercle que forma la rotonda es 
pren com l’inici de referència del nou vial i, per tant, com a PK 0+000. 

 

Figura 18. Detall de l’inici del vial projectat.  
Font: elaboració pròpia 
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Superada la rotonda, el traçat va disminuint de cota a través del Turó de les Forques. 
Aquest  tram –del PK 0+090 al PK 0+760– és el més sinuós i té els pendents més 
forts de tot el recorregut. A partir del PK 0+940, es projecta un viaducte de nova 
construcció de 30m que creua la línia de RENFE Rodalies. A tocar del primer, un 
segon viaducte de 80m de longitud, i amb inici al PK 1+020, supera el torrent Bo. 
Arribats a aquest punt, el traçat segueix paral·lel al riu Llobregat –a cota 
aproximadament constant– fins al PK 2+140, punt on es col·loca un calaix de 
formigó prefabricat que permet superar el torrent de Pegueres. Al PK 2+197, la nova 
traça s’enllaça amb l’actual zona d’aparcament de vehicles de l’estació de RENFE 
de Castellbisbal, punt on acaba l’obra del present projecte.   

 

Figura 19. Detall del final del vial projectat.  
Font: elaboració pròpia 

Segons la secció transversal adoptada, el tronc principal del nou vial consta de dos 
carrils de circulació de 3,5m cadascun i d’una vorera de 2m d’amplada, a una banda, 
i de 0,5m, a l’altra. Els dos carrers modificats a l’inici del traçat –definits com a Vial 
1 i Vial 2– conserven les amplades actuals amb un carril de doble sentit de 4m i 
dues voreres d’1,60m d’amplada cadascuna. 
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Figura 20. Secció transversal tipus del tronc principal del nou vial. 
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

Figura 21. Secció transversal tipus dels dos carrers modificats, descrits al projecte com a 
vials 1 i 2. 

Font: elaboració pròpia 

El tram que transcorre entre la rotonda i la carretera C-243c –d’ara endavant, Vial 
3– presenta l’aspecte que descriu la Figura següent. 
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Figura 22. Secció transversal tipus del Vial 3. 
Font: elaboració pròpia 

 

5.3. MOVIMENT DE TERRES 

Tal i com es desprèn dels resultats analitzats a l’Annex 7 “Moviment de terres”, hi 
ha menys volum de desmunt que de terraplè. Així que es podrà utilitzar la terra dels 
desmunts per terraplenar, però es necessitarà terra de préstec per als terraplens, 
que haurà de ser de tipus adequat per a la coronació i de tipus tolerable per a la 
cimentació, nucli i espatllers. El volum que s’extregui de l’excavació dels sòls 
terciaris, considerats inadequats, s’haurà de traslladar a l’abocador més proper. 

La Taula següent indica el volum total i la procedència dels materials necessaris per 
completar les diferents unitats d’obra contemplades. 

 

 

 

5.4. FERMS I PAVIMENTS 

El disseny de les capes de ferms i paviments de l’obra, consultable a l’Annex 8 
“Ferms i paviments”, s’ha realitzat en base als “Criteris de disseny estructural de 
paviments urbans per a sectors antics i de nova urbanització” de l’INCASÒL. 

En funció del trànsit de vehicles pesats, el catàleg de “Seccions estructurals de 
ferms en nous sectors urbans” de l’INCASÒL defineix quatre tipus de categories de 

MATERIAL PROCEDÈNCIA APROFITAMENT/DESTINACIÓ VOLUM (m3) 

Terra vegetal Excavació de l’obra Revegetació de talussos 3.352,9 

Sòl tolerable Cantera Nucli de terraplè 42.803,9 

Sòl adequat Excavació de l’obra i cantera Coronació de terraplè 17.318,97 

Tot-ú artificial Cantera Base del ferm 3.463,8 

Tot-ú natural Cantera Subbase del ferm 4.329,8 

Taula 8. Procedència i ús en obra dels diferents materials necessaris per a l’execució dels moviments 
de terres del nou vial.  

Font: elaboració pròpia 
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trànsit per a calçades (V1, V2, V3, V4) i un tipus per a diferents tipus d’espai no 
destinats exclusivament al trànsit rodat (V5). 

 Secció per a la calçada. A la calçada dels carrers modificats (vials 1, 2 i 3), de 
la rotonda i del vial principal es preveu que hi hagi una intensitat mitja diària de 
vehicles pesats d’entre 50 i 270veh/dia, fet que li atorga un nivell de trànsit V2. 
L’explanada és del tipus E1. Tenint en compte totes aquestes consideracions, la 
secció està formada per: 
 

- 12cm de mescla bituminosa 

- 20cm de base de tot-ú artificial (ZA) 

- 25cm de subbase de tot-ú natural (ZN) 

 

Els 12cm de mescla bituminosa tenen les següents capes, dimensionades 
segons la Norma 6.1-IC: 

- 2cm de capa de rodadura BBTM 8A discontínua en calent 

- Reg d’adherència 

- 5cm de capa intermèdia S-20 amb àrid granític (AC22 surf S) 

- Reg d’adherència 

- 5cm de capa intermèdia D-20 amb àrid granític (AC22 bin D) 

- Reg d’imprimació 

 

 Secció per a les voreres. El ferm de les voreres s’ha dimensionat segons un 
trànsit de vianants V5 i per a una explanada E1. La secció escollida ha estat una 
5LF1, formada per les següents capes: 
 

- Panot de 20x20x4cm (4cm de gruix) 

- 3cm de morter amb sorra 

- Reg d’imprimació 

- 10cm de base de formigó HM-15 

 

 

 

5.5. DRENATGE 

Degut a què la presència d’una carretera interromp la xarxa de drenatge natural del 
terreny, les obres de drenatge han d’assegurar els elements suficients per permetre 
la continuïtat de la xarxa i el pas de l’aigua per sota el traçat. El disseny de les obres 
de drenatge del “Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini amb l’estació de Castellbisbal” garanteix el desguàs dels cabals 
d’avinguda provinents de les conques que travessa el traçat, la possibilitat de neteja 
en cas d’obstrucció, la resistència davant d’erosions i la mínima afectació del curs 
natural de l’aigua i el seu entorn. 
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Definides les conques, es determina el seu cabal d’aportació seguint el Mètode 
Racional i es dissenyen les diferents obres de drenatge transversal per tal que la 
presència del nou vial no suposi una pèrdua de permeabilitat superficial a la zona.  

Segons la Taula, l’adopció de tubs circulars de formigó és l’opció més recurrent per 
drenar l’aigua que prové de les conques, menys en el cas de les conques 3 i 4, on 
es preveuen unes obres de drenatge transversal de major envergadura. L’obra de 
drenatge 5 (O.D. 5), que recull el cabal de la conca 3, consisteix en un viaducte de 
80m que travessa el torrent Bo, tal i com s’ha explicat a l’apartat “5.2. Traçat”. En el 
cas de la conca 4, que també destaca per un elevat cabal, s’opta per la col·locació 
d’un calaix prefabricat de formigó. Aquesta solució és la mateixa que es va adoptar 
quan es va projectar la línia de l’AVE que passa a pocs metres.  

L’aigua que cau sobre la calçada, en termes de drenatge longitudinal, s'elimina cap 
a les vores de la plataforma gràcies a un bombament a les alineacions rectes del 
2%. Per a les alineacions corbes, el peralt ja compleix aquesta funció. Aquestes 
aigües d’escorrentia es recullen mitjançant diferents elements de drenatge 
longitudinal amb l’objectiu d’ésser desguassades, finalment, a les lleres naturals. Els 
elements de drenatge longitudinal contemplats pel nou vial són: 

 Cunetes de peu de desmunt (TTR-15) 

 Cunetes de peu de terraplè (revestides de formigó) 

 Tubs de formigó (continuïtat del drenatge longitudinal) 

 Canals transversals de drenatge i baixants 

L’Annex 4 “Climatologia, hidrologia i drenatge” aprofundeix sobre cadascun dels 
elements de drenatge i els Plànols 12, 13 i 14 del Document Núm. 2 “Plànols” 
mostren els detalls a escala de totes les solucions. 

 

5.6. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 

La senyalització del traçat urbà que proposa el present projecte és equiparable a la 
d’una carretera convencional 1+1 amb calçada única, carrils de 3,5m d’amplada i 
voreres de 2m i 0,5m. La velocitat de projecte és de 30 km/h en tot el recorregut, 
encara que, en certs trams, s’adopten velocitats de fins a 50 km/h. Les actuacions 

O.D. PK CONCA TIPOLOGIA PENDENT 
(m/m) 

Q500 
(m3/s) 

α 
(Rad.) 

y  
(m) 

v 
(m/s) 

1 0 + 700 1 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 1,17 1,15 1,06 2,67 

2 0 + 580 1’ Tub circular ϕ 1 m 0,02 0,95 1,35 0,61 3,34 

3 0 + 940 2 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 1,43 1,22 1,01 2,83 

4 0 + 320 2’ Tub circular ϕ 1 m 0,02 0,60 1,17 0,69 2,94 

5 1 + 060 3 Viaducte - 33,63 - - - 

6 0 + 100 3’ Cabal desviat - 0,34 - - - 

7 2 + 140 4 Calaix formigó - 65,50 - - - 

8 1 + 620 5 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 2,71 1,5 0,80 3,36 

Taula 9. Tipologia de les obres de drenatge transversal adoptat en funció de les característiques 
hidrològiques de cada conca.  

Font: elaboració pròpia 
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relatives a l’àmbit de la senyalització i la protecció que recull el projecte consisteixen 
en la disposició de senyalització vertical i horitzontal (marques vials), i en la 
col·locació de tanques de contenció de vehicles, que, al mateix temps, serveixen de 
tanques de seguretat per als vianants. 

 Senyalització vertical. S’han seguit els criteris dels documents “Manual de 
Senyalització Urbana d’Orientació” i “Senyalització vertical urbana”, publicats pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya; i de la Instrucció de Carreteres 8.1-IC “Señalización Vertical”. 
 

 Senyalització horitzontal. S’han seguit les recomanacions del document 
“Marques viàries urbanes” del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya i les disposicions de la Instrucció de 
Carreteres 8.2-IC “Marcas viales”.  
 

 Sistemes de contenció. S’ha adoptat una solució que contempla baranes 
mixtes, de fusta i acer (Euro MB1), amb la intenció de protegir vehicles i vianants 
i, alhora, millorar la relació del nou vial amb l’entorn boscós. 

 

Figura 23. Aspecte de les baranes mixtes de fusta i acer. 
 Font: catàleg de productes de l’empresa Roadis. 

Les barreres de seguretat dels trams que discorren en viaducte consten de prètils 
mixtos de formigó amb barana metàl·lica. 

 

Figura 24. Aspecte dels prètils mixtes de formigó i acer a utilitzar en viaductes.  
Font: catàleg de productes de l’empresa Mora Salazar 

 

 

5.7. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

La solució luminotècnica adoptada per a tots els vials del traçat és la lluminària 
Visual IVF-1 de l’empresa Indal Lighting. Els càlculs lumínics s’han efectuat amb el 
programa INDALWIN.  
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El perímetre de la rotonda també disposa de lluminària amb l’objectiu de facilitar-ne 
la correcta distinció per part dels usuaris. La solució adoptada en aquest cas és la 
lluminària KUMA FO 8, de la casa SIMON Lighting. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La instal·lació de la xarxa d’enllumenat públic s’ha fet en base al Reglament RD 
1890/2008 “Mesuraments luminotècnics a les instal·lacions d’enllumenat”. L’Annex 
9 “Xarxa d’enllumenat públic” aprofundeix sobre el tema.  

 

5.8. TIPOLOGIA ESTRUCTURAL 

El traçat projectat compta amb quatre estructures que ajuden a mantenir la 
continuïtat viària sobre el territori, sense deixar de banda l’impacte que aquestes 
poden suposar sobre el medi. Es tracta d’un mur, dos viaductes i un calaix 
prefabricat de formigó. Tots ells aporten solucions a les discontinuïtats de tipus 
hidrològic, funcional o geomètric que genera el nou vial.  

A continuació es reprodueixen les quatre estructures, amb totes les cotes 
expressades en metres. A l’Annex 10 “Tipologia estructural”, se’n detalla més 

LLUMINÀRIA LÀMPADA ALÇADA DISTRIBUCIÓ DE LES 
LLUMINÀRIES 

IVF 1 1x150W ST E40 9,00 m Equidistància de 27 m 

Taula 10. Aspecte i característiques de l’enllumenat adoptat.  
Font: catàleg de productes de l’empresa INDAL (www.indal-lighting.com) 

 

 

LLUMINÀRIA LÀMPADA ALÇADA DISTRIBUCIÓ DE LES 
LLUMINÀRIES 

KUMA FO 8 SAP 100W E40 1,50 m Al llarg del perímetre de la rotonda, 
amb equidistància de 4 m 

Taula 11. Aspecte i característiques de l’enllumenat adoptat per a la rotonda.  
Font: catàleg de productes de l’empresa COIDEA, S.A. (www.coideasa.com) 
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informació, i als Plànols 20 i 21 del Document Núm. 2 “Plànols”, s’hi representen les 
dimensions i la localització a escala de cadascuna d’elles. 

 

Figura 25. Ubicació de les diferents estructures projectades al llarg de la nova traça.  
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 26. Secció tipus del mur.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 27. Perfil longitudinal del mur.  
Font: elaboració pròpia 
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Figura 28. Secció tipus, aplicable als viaductes 1 i 2.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 29. Perfil longitudinal del viaducte 1. 
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 30. Perfil longitudinal del viaducte 2. 
Font: elaboració pròpia 
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Figura 31. Secció tipus del calaix prefabricat de formigó amb aletes de contenció de terres.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 32. Perfil longitudinal del calaix prefabricat de formigó amb aletes de contenció de terres.  
Font: elaboració pròpia 

5.9. SERVEIS AFECTATS 

A partir de documentació recollida del Web d’Informació de Serveis Existents eWise, 
gestionat per l’empresa d’infraestructures de serveis públics ACEFAT, d’informació 
facilitada per l’Ajuntament de Castellbisbal i de visites realitzades a la zona objecte 
d’estudi, es preveuen les següents afectacions a les xarxes de serveis. 

Línies de baixa tensió_ 
Les afectacions de les línies de baixa tensió es concentren a la zona dels viaductes 
projectats. Una primera línia, que creua perpendicularment la traça actual, queda 
afectada un total de 240m. Per evitar que el viaducte 2 interrompi el seu pas, el 
cablejat es fa passar vorejant l’estructura exteriorment, fins a enllaçar amb l’actual 
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torre elèctrica propera al PK 1+200. A partir d’aquest punt,  la línia continua amb la 
trajectòria original. 

La segona línia afectada, que creua perpendicularment el viaducte 2 al PK 1+050, 
es fa passar per sota de l’estructura, de manera que només cal rebaixar la cota dels 
40m de cablejat i de la torre que hi ha propera, sense modificar-ne el traçat en 
planta. 

Telefonia_ 
Es preveu una afectació de la línia telefònica entre el PK 1+220 i el PK 1+1440. 
Tenint en compte les zones de terraplè i de desmunt, queda afectada una longitud 
total de 281m. 

Per solucionar l’afectació, es desvia la línia en un punt de l’actual camí forestal, 
proper al PK 1+200 del nou traçat, i es fa que creui subterràniament les vies de 
RENFE. Un cop a l’altre cantó, el cablejat es fa discórrer en paral·lel a la línia de 
ferrocarrils, fins que s’enllaça a la línia telefònica original en un punt proper al PK 
1+420.  

 

Figura 33. Afectació i reposició de serveis a la zona on s’emplacen els dos viaductes projectats. Les 
línies verdes representen la xarxa de baixa tensió (se n’indica l’afectació amb línies discontínues i la 

reposició amb una línia contínua de color verd fosc). Les línies grogues representen la línia telefònica 
subterrània (se n’indica l’afectació amb línies discontínues i la reposició amb una línia contínua de color 

marró).  
Font: elaboració pròpia 

La Taula següent sintetitza els serveis afectats i n’indica el pressupost estimatiu de 
cada actuació. 

SERVEI AFECTAT LONGITUD 
AFECTADA (m) COST UNITARI (€/m) PRESSUPOST (€) 

Línia elèctrica de baixa 
tensió 280 65,81 €/m 18.426,8 

Línia telefònica 281 60,78 €/m 17.079,18 

Taula 12. Pressupost aproximat dels serveis afectats.  
Font: elaboració pròpia  
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5.10. EXPROPIACIONS 

La superfície que ocupa el nou traçat està classificada com a sòl no urbanitzable 
(SNU), segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal, a excepció 
dels carrers modificats de la urbanització de Costablanca. Aquest tram inicial, de 
417,5m2, està ubicat sobre sòl urbà (SU).  

Degut a la naturalesa urbana del nou vial, no són aplicables els criteris del Títol IV, 
article 34, de la Llei 2/2009 de Carreteres sobre la definició de zones de domini 
públic. En el present cas, el traçat projectat conforma un sistema i, com a tal, la 
pròpia infraestructura marca la línia d’expropiació amb les propietats privades 
circumdants. Així doncs, la superfície d’expropiació serà només aquella compresa 
dins els límits del nou vial, tenint en compte també terraplens i desmunts.  

Els sistemes que actualment són de domini públic –serveis viaris, sòl urbà i sistemes 
ferroviari i hidràulic– ja es consideren expropiats i la superfície que ocupa la nova 
traça sobre aquests terrenys no es tindrà en compte a l’hora d’elaborar la valoració 
econòmica de les expropiacions.    

Les superfícies afectades pel pas del nou vial són localitzables al Plànol 23 
“Expropiacions”, adjunt al Document Núm. 2 “Plànols”. Cal recordar que la valoració 
dels terrenys que es realitza no és de tipus vinculant, sinó que es tracta d’una xifra 
únicament orientativa. L’import total de les expropiacions és el següent: 

Els terrenys ocupats per realitzar tasques temporals durant la fase d’obres –
apilament i emmagatzematge de terres, instal·lació de lavabos, vestuaris i 
menjadors– tindran un cost unitari d’un 10% del cost d’expropiació del terreny i seran 
revertits als seus propietaris un cop finalitzades les obres.  

Tenint en compte que les ocupacions temporals només afecten els sòls classificats 
com a Parc territorial (P22) i Sòl agrícola de valor (21), el cost de la seva expropiació 
serà el que s’indica a continuació: 

TIPUS D’OCUPACIÓ IDENTIFICACIÓ SUPERFÍCIE 
(m2) 

COST 
D’EXPROPIACIÓ (€) 

Sòl urbà SU 417,5 0,00 

Sistema ferroviari F 6.962,17 0,00 

Sistema hidràulic H 23,45 0,00 

Serveis viaris V 7.929,69 0,00 

Parc territorial P22 19.878,17 9.939,09 

Sòl agrícola de valor 21 1.122,08 2.805,2 

TOTAL 36.333,06 12.744,29 

Taula 13. Cost previst de les expropiacions.  
Font: elaboració pròpia 
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L’obra s’inicia amb l’execució dels treballs previs i les demolicions. Es procedeix en 
aquesta primera fase a disposar casetes d’obra amb oficines de topografia, 
despatxos per al Cap d’Obra i una sala de reunions per a la Direcció d’Obra; i a 
col·locar les instal·lacions per al personal –menjador, vestuaris, lavabos–, els 
magatzems d’eines i el parc de maquinària. 

A continuació, té lloc el replanteig de l’obra i, immediatament després, el moviment 
de terres. Les operacions de terraplenat estaran condicionades a l’obtenció de terres 
procedents de la pròpia obra i de terres de préstec, provinents de cantera. Els sòls 
inadequats es traslladaran a l’abocador més proper. La traça del nou vial i els camins 
forestals existents s’utilitzaran com a camins d’accés a l’obra.  

El viaducte previst s’iniciarà amb independència dels moviments de terres generals, 
però tenint en compte que la seva pavimentació ha de coincidir amb la pavimentació 
de la traça principal.  

Les obres de drenatge transversal s’executen durant la fase de terraplenat, és a dir, 
en el moment en què la cota del terraplè se situa lleugerament per sobre de la cota 
màxima del conducte i sigui necessari excavar una rasa per l’obra de drenatge a 
cada PK corresponent. Els treballs de construcció dels dispositius de drenatge 
longitudinal es veuran condicionats pel ritme de construcció de la plataforma. 

Finalitzada la construcció de les estructures de passos de drenatge i de l’explanada, 
s’inicia la fase d’afermats mitjançant l’estesa de la subbase, formada per tot-ú 
natural, i la base, formada per tot-ú artificial. Tot seguit, s’estenen les capes de 
mescla asfàltica per trams independents. La capa de rodament s’estén a la fase 
final. 

Les operacions destinades a corregir l’impacte ambiental de l’obra es duen a terme 
un cop finalitzades les tasques de construcció de l’explanada. La maquinària 
necessària per a l’estesa de terra vegetal i la hidrosembra també utilitza les 
carreteres i els camins forestals existents per accedir a les obres. 

OCUPACIÓ TEMPORAL 
SUPERFÍCIE (m2) COST 

D’EXPROPIACIÓ 
TOTAL (€) P22 21 

Apilament i 
emmagatzematge 1.697,62 5.057,44 1.349,24 

Zona per a la ubicació 
d’instal·lacions 0,00 3.302,04 825,51 

TOTAL 2.174,75 

Taula 14. Cost previst de les expropiacions per a ocupacions temporals.  
Font: elaboració pròpia 

 

6. DESENVOLUPAMENT 
DE LES OBRES 
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La senyalització i protecció és la fase final de l’obra. Consta del marcatge amb 
pintura sobre la capa de rodadura (senyalització horitzontal), de la col·locació de 
senyalització vertical i de la implantació de barreres de seguretat.  

Per programar l’execució de les obres, s’han tingut en compte:  

 El nombre de les unitats bàsiques de cada activitat principal 
 El nombre de dies útils per a l'execució de cada activitat 
 El nombre d’equips de treball i de maquinària necessaris, i una estimació del seu 

rendiment mig 

El pla de treball es representa mitjançant un diagrama de barres o diagrama de 
Gantt, que indica la durada prevista i el moment d'inici i final de cada actuació. La 
determinació definitiva de l'ordenació i durada de les activitats correspon al 
contractista, que haurà de respectar els condicionants exigits per la direcció d'obra. 

Es recomana consultar l’Annex 14 “Organització i desenvolupament de les obres” i 
l’Annex 15 “Pla d’Obra” per obtenir una descripció més detallada de totes les 
activitats d’obra i dels dies útils de treball que requereix la seva execució. 

 

7.1. PRINCIPALS IMPACTES 

Els impactes severs ocasionats pel Projecte de connexió de les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal són: 

 L’impacte causat per la tala i el desbrossat de vegetació.  
 

 L’impacte sobre el paisatge durant la fase de construcció del nou vial, com a 
conseqüència de la presència de les instal·lacions temporals de les obres i de 
la realització dels moviments de terres i esbrossis que generaran superfícies 
nues desproveïdes de vegetació que contrasten amb el paisatge circumdant. 
Tot això suposa una afectació sobre la qualitat visual del paisatge i les seves 
característiques inicials.  

 
 L’impacte sobre la formació geològica que conforma la Successió Miocena de 

la Costa Blanca, classificada com a geòtop pel Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Tot i que l’impacte generat pot 
ocasionar pèrdues d’un valor arqueològic important a la zona, cal aclarir que la 
nova traça no creua cap dels punts amb especial i afegit interès geològic. No 
obstant això, i com a conseqüència de les excavacions a realitzar, es podria 
produir l'aparició d'algun element patrimonial d’elevat interès arqueològic no 
inventariat a priori.  

 

 

7. IMPACTE 
AMBIENTAL  
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El següent quadre comparatiu resumeix els impactes ambientals potencials. S'ha 
introduït un codi de colors per facilitar a primer cop d’ull la comprensió dels impactes 
potencials considerats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. MESURES CORRECTORES 

La capa superior de terra vegetal afectada directa o indirectament per l'obra serà 
recuperada en la seva totalitat. La terra retirada serà conservada per a la reutilització 
en els processos de restauració posteriors. La mesura s'estableix amb la finalitat 
d'afavorir la restauració del sòl i els processos de revegetació de les superfícies 
alterades per les obres, i repercuteix en la defensa contra l'erosió, la recuperació 
ambiental i la integració paisatgística. També caldrà reposar els camins afectats i 
els accessos a les finques que es puguin veure perjudicades pel nou traçat. 

En cas que es produeixi algun impacte sobre el patrimoni cultural no catalogat 
prèviament com a conseqüència de l’execució de la infraestructura, és obligatori 
que es realitzi un seguiment arqueològic integral en aquelles actuacions on sigui 
necessària una excavació del terreny; en compliment de la normativa vigent (Llei 
9/1993, de patrimoni cultural català; Decret 78/2002, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic; Llei 16/1985, del Patrimoni Històric 
Espanyol). 

Si es localitzen restes d'interès arqueològic o cultural, es paralitzaran 
immediatament les obres, es prendran les mesures oportunes per garantir la 
protecció dels béns apareguts i es comunicarà el descobriment al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'establert en l'article 52 de la 
Llei 9/1993, de patrimoni cultural català. 

IMPACTES FASE DE 
CONSTRUCCIÓ 

FASE 
D’EXPLOTACIÓ 

Qualitat atmosfèrica MODERAT COMPATIBLE 

Geologia i 
geomorfologia MODERAT NUL 

Edafologia MODERAT NUL 

Hidrogeologia ALT NUL 

Hidrologia COMPATIBLE NUL 

Vegetació SEVER MODERAT 

Fauna MODERAT ALT 

Espais protegits NUL NUL 

Medi socioeconòmic BENEFICIÓS BENEFICIÓS 

Soroll i vibracions COMPATIBLE MODERAT 

Paisatge SEVER MODERAT 

Permeabilitat 
territorial i serveis COMPATIBLE NUL 

Patrimoni arqueològic, 
cultural, etc. SEVER NUL 

Taula 15. Valoracions dels impactes ambientals potencials estimats per 
a les solucions analitzades.  

Font: elaboració pròpia. 
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El Pressupost d'Execució Material de Seguretat i Salut del projecte de connexió de 
les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de Castellbisbal 
ascendeix als 48.798,45€, quantitat que suposa un 1,47% del Pressupost 
d'Execució Material de les obres. 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix les directrius bàsiques que l'empresa 
constructora ha seguir en el camp de la prevenció de riscos professionals. El 
document, redactat d’acord amb el Reial Decret del 24 d’octubre 1625/1997 i inclòs 
a l’Annex 16 “Estudi de Seguretat i Salut”, descriu les mesures de seguretat i salut 
generals i específiques per prevenir el risc d’accidents i malalties professionals a 
l’obra, així com els riscos en treballs de reparació, conservació i manteniment. 
L’Estudi també engloba les instal·lacions perceptives de salut i benestar dels 
treballadors. 

En definitiva, l’Estudi de Seguretat i Salut detalla els següents aspectes: 

 La normativa aplicable en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de les 
diferents unitats d’obra 
 

 La metodologia a adoptar pel correcte compliment de les normes de seguretat 
 

 L’import del pressupost que resulta de l’estudi i que es recull en el Pressupost 
d’Execució Material de l’obra 

 
 

 

El Pla de Control de Qualitat del present projecte té un pressupost aproximat de 
79.024,45€, que correspon a un 2,0% del Pressupost d’Execució per Contracte de 
l’obra. L’objectiu d’aquest programa és agrupar els assajos que cal realitzar per 
garantir una correcta execució de les obres.  

Abans de l’inici de l’obra el Contractista haurà de presentar el corresponent Pla de 
Control de Qualitat, revisat i aprovat per la Direcció Facultativa de l’obra. 

 

 

 

10.1. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La duració estimada dels treballs de construcció del nou vial és de CENT VINT-I-
UN (121) dies. El programa, que es pot consultar a l’Annex 15 “Pla d’obra”, ha de 
ser pres a títol orientatiu, ja que la seva fixació correspon a l'adjudicatari de l'obra,  
prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. 

 

10.2. TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any, a partir de la data de la seva 
recepció. Aquest període es considera suficient per poder corregir qualsevol defecte 
que es pogués detectar en el comportament de les obres. Durant aquest període, el 

8. SEGURETAT 
I SALUT 

9. CONTROL 
DE QUALITAT 

10. TERMINIS 
D’EXECUCIÓ I 

GARANTIES 
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contractista es compromet a pagar tots els danys estructurals i el manteniment de 
les instal·lacions. En aquest termini, però, no hi ha inclosos els danys accidentals. 

Finalitzat el termini de garantia, es procedeix a la recepció definitiva de les obres, 
moment a partir del qual el contractista abandona qualsevol responsabilitat en els 
danys estructurals i en el manteniment de les instal·lacions, tret que apareguin vicis 
ocults. 

 

 

 

 

 

 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa, fonamentalment, en les dades 
facilitades pel banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció 
(ITeC), a gener de l’any 2015. En el cas de les partides no contemplades en aquesta 
base de dades s’han consultat els preus de referència dels proveïdors; com ara 
l’import de les lluminàries, que correspon a l’establert per la casa INDAL Lighting i 
SIMON Lighting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. JUSTIFICACIÓ 
DE PREUS 
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El Pressupost per al Coneixement de l’Administració del projecte de connexió de les 
urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de ferrocarrils de 
Castellbisbal puja a la quantitat de 4.874.922,68€ (QUATRE MILIONS VUIT-CENTS 
SETANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 
CÈNTIMS). 

A continuació es detalla el Pressupost d’Execució Material (PEM), el Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC) de l’alternativa escollida. 

 

 

 

 

 

D’acord amb el Reial Decret 1359/2011, quan hagi transcorregut un any des de 
l’adjudicació de l’obra i s’hagi executat el 20% del seu import, es pot procedir a fer 
una revisió de preus. Es proposen les següents fórmules: 

 Viaductes i mur 
 

Kt = 0,01·
At

A0
 + 0,05·

Bt

B0
 + 0,12·

Ct

C0
 + 0,09·

Et

E0
 + 0,01·

Ft

F0
 + 0,01·

Mt

M0
 + 0,03·

Pt

P0
 + 0,01·

Qt

Q0
 + 0,08·

Rt

R0
 + 0,23·

St

S0
 + 0,01·

Tt

T0
 + 0,35 

 Enllumenat públic 

Kt = 0,03·
At

A0
 + 0,04·

Ct

C0
 + 0,06·

Et

E0
 + 0,09·

Ft

F0
 + 0,03·

Pt

P0
 + 0,03·

Rt

R0
 + 0,18·

St

S0
 + 0,02·

Tt

T0
 + 0,22·

Ut

U0
 + 0,3 

 Ferms amb paviment bituminós 

Kt = 0,01·
At

A0
 + 0,05·

Bt

B0
 + 0,09·

Ct

C0
 + 0,11·

Et

E0
 + 0,01·

Mt

M0
 + 0,01·

Ot

O0
 + 0,02·

Pt

P0
 + 0,01·

Qt

Q0
 + 0,12·

Rt

R0
 + 0,17·

St

S0
 + 0,01·

Ut

U0
 + 0,39 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 3.320.355,02 € 

Despeses Generals (13%) 431.646,15 € 

Benefici Industrial (6%) 199.221,30 € 

Subtotal 3.951.222,47 € 

IVA (21%) 829.756,72 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.780.979,19 € 

Control de Qualitat 79.024,45 € 

Expropiacions 12.744,29 € 

Ocupacions temporals 2.174,75 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 4.874.922,68 € 

Taula 16. Resum del pressupost del present projecte.  
Font: elaboració pròpia 

12. PRESSUPOST 
DEL PROJECTE 

 

13. REVISIÓ DE 
PREUS 
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  Senyalització horitzontal 

Kt = 0,14·
Et

E0
 + 0,33·

Qt

Q0
 + 0,01·

St

S0
 + 0,08·

Vt

V0
 + 0,44 

  Senyalització vertical 

Kt = 0,04·
At

A0
 + 0,02·

Ct

C0
 + 0,02·

Et

E0
 + 0,12·

Pt

P0
 + 0,01·

Rt

R0
 + 0,5·

St

S0
 + 0,29 

 Mesures de protecció 

Kt = 0,02·
Ct

C0
 + 0,03·

Et

E0
 + 0,02·

Pt

P0
 + 0,01·

Rt

R0
 + 0,73·

St

S0
 + 0,19 

On: 

At  = Índex del cost d’alumini  en el  moment d’execució 

A0  = Índex del cost d’alumini  en el  moment de l ic i tació 

Bt  = Índex del cost de materials bi tuminosos en el  moment d’execució 

B0  = Índex del cost de materials bi tuminosos en el  moment de l ic i tació 

Ct  = Índex del cost de ciment en el  moment d’execució 

C0  = Índex del cost de ciment en el  moment de l ic i tació 

Et  = Índex del cost de l ’energia en el moment d’execució 

E0  = Índex del cost de l ’energia en el moment de l ic i tació 

Ft  = Índex del cost dels focus i  les l luminàries en el  moment d’execució 

F0  = Índex del cost dels focus i  les l luminàries en el moment de l ic i tació 

Mt  = Índex del cost de la fusta en el  moment d’execució 

M0  = Índex del  cost de la fusta en el moment de l ic i tació 

Ot  = Índex del cost de les plantes en el moment d’execució 

O0  = Índex del cost de les plantes en el moment de l ic i tació 

Pt  = Índex del cost dels productes plàst ics en el  moment d’execució 

P0  = Índex del cost dels productes plàst ics en el  moment de l ic i tació 

Qt  = Índex del cost dels productes químics en el  moment d’execució 

Q0  = Índex del cost dels productes químics en el  moment de l ic i tació 

Rt  = Índex del cost dels àrids i  roques en el moment d’execució 

R0  = Índex del cost dels àrids i  roques en el moment de l ic i tació 

St  = Índex del cost dels mater ials siderúrgics en el  moment d’execució 

S0  = Índex del cost dels mater ials siderúrgics en el  moment de l ic i tació 

Tt  = Índex del cost dels mater ials electrònics en el moment d’execució 

T0  = Índex del cost dels mater ials electrònics en el moment de l ic i tació 

Ut  = Índex del cost del  coure en el moment d’execució 

U0  = Índex del cost del  coure en el moment de l ic i tació 
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Segons la normativa vigent relativa als contractes de les Administracions Públiques 
i el pressupost elaborat, la classificació que haurà de ser exigida als contractista per 
presentar-se a la licitació de l’execució de les obres del present projecte és: 

Grup: B i G                   Subgrup: 3 i 4  Categoria: f 

La categoria f respon a una anualitat mitjana superior a 2.400.000€. 

Aquesta classificació podrà ser modificada pel que s’estableixi al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars del Concurs d’Obra. 

 

 

 

 

En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de Contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 
2001, i de l’article 124 de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovada 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra 
completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la realització de l’obra tractada en 
el “Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb 
l’estació de Castellbisbal”. 

Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és susceptible d’ésser 
lliurada a l’ús general. 

 

 

 

 

 

GRUP SUBGRUP 

A. Moviment de terres i perforacions 
1. Desmunts 

2. Explanacions 

B. Ponts, viaductes i grans estructures 3. De formigó pretensat 

C. Edificacions 2. Estructures de fàbrica o formigó 

G. Vials i pistes 
4. Amb ferms de mescles bituminoses 

5. Senyalitzacions i abalisaments vials 

I. Instal·lacions elèctriques 1. Enllumenats, il·luminacions i abalisaments 
lluminosos 

K. Especials 6. Jardineria i plantacions 

Taula 17. Classificació a exigir als Contractistes.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’Article 25 de la Llei de Contractes de l’Administració Pública 

14. CLASSIFICACIÓ 
DEL 

CONTRACTISTA 
 

 
  

15. DECLARACIÓ 
D’OBRA 

COMPLETA 
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El present Projecte està format pels següents Documents: 

DOCUMENT NÚM. 1 – MEMÒRIA I ANNEXES 

Memòria 

Annexes 

Annex 1  Raó de ser del projecte 

Annex 2  Cartografia i topografia 

Annex 3  Geologia i geotècnia 

Annex 4  Climatologia, hidrologia i drenatge 

Annex 5  Estudi d’alternatives 

Annex 6  Traçat 

Annex 7  Moviment de terres 

Annex 8  Ferms i paviments 

Annex 9  Xarxa d’enllumenat públic 

Annex 10  Tipologia estructural 

Annex 11  Senyalització i protecció 

Annex 12  Serveis afectats 

Annex 13  Expropiacions 

Annex 14  Organització i desenvolupament de les obres 

Annex 15  Pla d’obra 

Annex 16  Estudi de Seguretat i Salut 

Annex 17 Estudi d’Impacte Ambiental 

Annex 18  Pla de Control de Qualitat 

Annex 19  Justificació de preus 

Annex 20  Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

Annex 21  Recull fotogràfic 

DOCUMENT NÚM. 2 – PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS 

DOCUMENT NÚM. 4 – PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Pressupost d’Execució per Contracte 

16. DOCUMENTS 
QUE INTEGREN 

EL PROJECTE 
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D’acord amb l’article 125 del RD 1098/2001, en el que s’aprova el Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, el present 
projecte constitueix una unitat completa que inclou tota la informació necessària per 
a realitzar el projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini amb l’estació de Castellbisbal. 

 

Castellbisbal, febrer del 2015 

 

L’autor del projecte 

 

 

 

Roger Pi Sardà 

 

17. CONCLUSIÓ 
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1.1. INTRODUCCIÓ 
Aquest projecte té per objectiu l’estudi de la justificació de connexió de les 
urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació RENFE del municipi 
Castellbisbal, a la província de Barcelona, mitjançant un nou vial. Es presentarà un 
estudi d’alternatives pel disseny del nou traçat i s’analitzarà i desenvoluparà 
l’alternativa escollida. 

 

1.2. TERRITORI 
El municipi de Castellbisbal, d’una extensió de 31,15 Km2, està situat a la vall baixa 
del Llobregat, a la confluència d’aquest riu amb la riera de Rubí, cursos que formen 
el límit meridional del terme. El municipi queda limitat, doncs, per les poblacions de 
Rubí (a l’est), El Papiol, Pallejà i Corbera de Llobregat (al sud), Ullastrell i Abrera (al 
nord) i Martorell i Sant Andreu de la Barca (a l’oest). Pel que fa a la divisió comarcal 
establerta el 1936, està emplaçat al sud-oest de la comarca del Vallès Occidental, 
ja que pertanyia al partit judicial de Terrassa i perquè aleshores els pagesos de 
Castellbisbal venien preferentment la fruita en aquella ciutat. Tot i així, històricament 
i geogràficament, el municipi pertany, més aviat, al Baix Llobregat, ja que el terme 
passa per la riba dreta del riu (Ca n'Albereda) i històricament estigué vinculat a la 
baronia de Castellví de Rosanes, de manera que el castell Bisbal fou anomenat 
també, de vegades, castell del Llobregat. La part del terme que sobrepassa el 
Llobregat limitava amb el camí reial que de Martorell anava a Barcelona, ja que les 
corbes del corrent canviaven a cada riuada. 
 

 

Figura 1. Terme municipal de Castellbisbal.  
Font: Portal Territorial de Castellbisbal (mapes.castellbisbal.org/portal) 

Descripció 
del municipi 

afectat 
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Ubicat a 132 m sobre el nivell del mar, Castellbisbal està inserit a un corredor natural 
que està immers en plena àrea metropolitana, i que connecta la serralada Prelitoral 
(Parc Natural de Sant Llorenç de Munt i Serra de l’Obac, Sant Salvador de les 
Espases, Turó de Coll Cardús, Sant Pere de Sacama, etc.) amb la Serralada Litoral 
(Collserola, Parc Natural del Garraf, l’Ordal, etc.). 

Des d’un punt de vista estratègic, el municipi es troba en una situació de compromís 
per la disposició d’un elevat nombre d’importants infraestructures viàries i 
ferroviàries. En aquest sentit, cal destacar, a més de la ja esmentada proximitat del 
riu Llobregat, un altre aspecte especialment rellevant: el seu pas entre la Serra de 
les Forques i la Serra de les Torretes, que és una de les zones de major interès 
estratègic per la connectivitat ecològica.  

El terme comprèn també els veïnats de Santa Rita o el Canyet i les Casetes de Ca 
n'Oliveró, la colònia del Carme, a més de diverses urbanitzacions com Can Costa, 
el Comte de Sert, Can Nicolau de Dalt, Santa Teresita, Can Santeugini i 
Costablanca. Aquestes dues últimes seran precisament objecte d’aquest projecte. 
També hi ha diversos polígons industrials que registren població com el de Santa 
Rita, l’Agripina, el Comte de Sert, o el de Ca n'Esteper. 

 

1.3. POBLACIÓ 

Al llarg de la seva història, l’activitat econòmica del municipi se centra en 
l’agricultura, especialment la producció vitivinícola, fins que a mitjans de la dècada 
de 1960 es comença a identificar un escolament cap a les activitats industrials 
motivada pel “desarrollismo” del franquisme, la caiguda dels preus agraris i la 
construcció de noves infraestructures com l’autopista AP-7. Així, el caràcter agrícola 
de Castellbisbal es va anar transformant en industrial a mesura que nombroses 
finques que eren de caire agrícola s’urbanitzaren per a destinar-les a la creació de 
polígons industrials.  

Paral·lelament a la implantació industrial, i com a producte del creixement 
demogràfic, el municipi va desenvolupar estratègies urbanístiques per tal de donar 
sortida a la forta demanda residencial. Així doncs, durant aquest mateix període i en 
un interval relativament curt de temps, es van dur a terme tot un seguit de 
planificacions urbanístiques encaminades a la creació de diversos polígons 
residencials. El gruix del creixement dels habitatges a les urbanitzacions se situa 
entre mitjans dels anys 1970 i finals del 1980, mentre que el gruix del creixement en 
el nucli de casc (el nucli antic principal) se situa durant la dècada de 1990 amb la 
urbanització de la denominada Eixample de Casc.  

Entre el 1991 i el 1996, el ritme de creixement mig anual de Castellbisbal va ser del 
4,7%, molt superior al de Catalunya i al de la província de Barcelona que, durant 
aquest període, té una tendència decreixent (-0,1%). Entre el 1996 i el 2001 el 
creixement de la població va ser del 7,8%, molt per sobre del de Barcelona i 
Catalunya, ambdós del 0,8%. Aquest creixement de població es va mantenir al 
període comprès entre 2001 i 2006, amb  una xifra del 5,3%, encara molt superior a 
la de Barcelona (2,0%) i Catalunya (2,3%). Finalment, entre el 2006 i 2012, tot i que 
la taxa a Castellbisbal (2,0%) segueix sent superior a Barcelona i Catalunya (0,9% i 
1,1%, respectivament), els valors s’han ajustat molt més. 
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Figura 2. Ritme de creixement mig de la població per períodes.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Econòmic de La Caixa 2013 

(www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com) 
 

De fet, va ser l’any 2013 quan es va registrar la primera caiguda de població a 
Castellbisbal, passant dels 12.407 als actuals 12.369 habitants, xifra que representa 
l’1,4%  del total del Vallès Occidental. 
 

 

Figura 3. Evolució de la població de Castellbisbal 2006-2013.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT(www.idescat.cat/emex) 

 

Cal destacar també la densitat de població de Castellbisbal, que amb 398,6 
habitants/Km2 és molt inferior a la de la comarca, de 1541,5 habitants/Km2. 

Així doncs, en tractar-se d'un municipi extens, en una àrea geogràficament abrupta, 
de tradició agrícola i actualment industrial, situada prop de nuclis de comunicació 
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estratègics, els nuclis poblacionals (urbanitzacions i polígons industrials) estan 
repartits de manera dispersa pel terme: 

ENTITAT DE POBLACIÓ HABITANTS 

Àrea industrial del Llobregat 0 

Can Costa 992 

Can Nicolau de Dalt 64 

Can Santeugini 1227 

Les Casetes de Ca n’Oliveró 16 

Castellbisbal 7966 

La Colònia del Carme 19 

Costablanca 394 

Pol. Ind. Ca n’Esteper 0 

Pol. Ind. Can Cases del Riu 0 

Pol. Ind. Castellbisbal Sud 0 

Pol. Ind. Comte de Sert 20 

Pol. Ind. De Sant Vicenç 49 

Pol. residencial Comte de Sert 1201 

Pol. Ind. de Can Galí i els Ferrers 0 

Pol. Ind. de Santa Rita i Agripina 0 

Santa Rita 60 

Santa Teresita 259 

Taula 1. Població de Castellbisbal, per nuclis.  
Font: IDESCAT (www.idescat.cat/emex) 

Cal remarcar el fet que la urbanització de Can Santeugini (objecte d’aquest projecte) 
és, després del nucli urbà, la zona més poblada del terme. 

Per tant, el nou paisatge de Castellbisbal és producte de la substitució de les terres 
de conreu per indústries i urbanitzacions. Cal destacar, però, que tots aquests canvis 
al terme municipal no han impedit que es conservin elements patrimonials propis del 
seu passat agrícola, com ara les masies, i restin encara espais naturals d’interès 
ecològic que cal potenciar i preservar. 

 

1.4. ACTIVITAT ECONÒMICA 

Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, durant les darreres dècades del segle 
XX Castellbisbal esdevingué un municipi eminentment industrial. L’estructura 
econòmica tradicional, agrícola, es va veure alterada a partir de la dècada del 1960 
per l’explotació de terrals (extracció de graves i argiles), l’establiment de diversos 
polígons industrials, la construcció de polígons residencials, el pas de l’autopista 
AP-7, així com d’altres factors. 

A 2012, s’observa clarament aquest caràcter industrial del municipi, on un 40% de 
les empreses establertes es dediquen a aquest sector. Les principals activitats 
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industrials corresponen als sectors tèxtil, metal·lúrgic, alimentari, químic, de la 
ceràmica, del vidre, del plàstic, elèctric i dels mobles. Pel que fa a la localització 
industrial de totes aquestes empreses, s’ha establert principalment en tres sectors: 
el de l’àrea industrial del Llobregat on hi ha polígons com el d’Aqüibèria, Ca 
n'Albereda, Can Pelegrí, Acisa, Sant Francesc i Sant Vicenç, el sector on 
conflueixen la riera de Rubí i el Llobregat on hi ha els polígons de Santa Rita i 
Agripina, i el sector del voltant del poble de Castellbisbal, on hi ha el polígon de 
Castellbisbal Sud i el del Comte de Sert. 

El segon sector més important a Castellbisbal és el del comerç al detall, que 
representa un 26% del total, i en el que s’hi inclouen el comerç tradicional alimentari, 
els supermercats, bars, restaurants, establiments de roba, calçat, de la llar, etc. La 
majoria d’ells ubicats al casc urbà. 
 

 

Figura 4. % Empreses per sector. Any 2012.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Anuari Econòmic de La Caixa 2013 

(www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com) 

El PIB del municipi, segons dades del 2010, és de 1007,9 milions d’euros, el 4,3% 
del total de la comarca. El PIB per habitant és de 83700 €/ habitant, molt superior al 
del Vallès Occidental i Catalunya, de 26500 €/ hab. i 27700 €/ hab., respectivament. 

El valor afegit brut (VAB) representa la riquesa generada en l'economia durant el 
període considerat i s'obté com a diferència entre el valor de la producció i el valor 
dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments 
exteriors, etc.). En el cas de Castellbisbal, aquest índex demostra la força que hi té 
el sector industrial, que tot i la greu crisi econòmica s’ha mantingut estable, arribant 
el 2010 a generar un 64,5% del total del municipi. En canvi, al Vallès Occidental o a 
Catalunya hi representa un 26,6% i un 19,9%. 
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1.5. INFRAESTRUCTURES 

La situació geogràfica de Castellbisbal fa del municipi un nus de comunicacions 
entre Barcelona i la zona sud i est de Catalunya, tant pel que fa a infraestructura 
viària com a infraestructura ferroviària. Tant és així que, segons dades del Pla 
vigent, més de 340 Ha (11% del terme) són ocupades per alguna infraestructura 
territorial. 

Les vies més importants que travessen el terme són: 

 L’autopista AP-7, que transcorre paral·lela al límit del terme municipal per la zona 
sud i sud-est de Castellbisbal. Des del terme no hi ha cap accés a aquesta via i, 
de fet, provoca grans barreres de comunicació interna. S’hi pot accedir a través 
de la C-1413a, pel terme municipal de Rubí. Cal esmentar que està en 
construcció una connexió de l’autopista AP-7 amb l’autovia A2, que aportarà un 
accés a l’autopista des de Castellbisbal. 
 

 L’autovia A2, que transcorre paral·lela a l’autopista AP-7 pel sud del terme. 
Comunica cap al sud amb l’àrea metropolitana i Barcelona, i cap el nord amb 
Lleida i Saragossa. La major part del trànsit d’entrada i sortida a Castellbisbal és 
absorbida per aquesta via, a través de tres possibles punts:  

 
- Accés nord, per mitjà de la BV-1201, que posteriorment dóna accés a la C-

243c (carretera que comunica Martorell amb Terrassa), i que travessa els 
barris residencials de Costablanca, Can Santeugini i la Colònia del Carme. 
 

- Accés directe al nucli urbà per mitjà de la BV-1501, a la vegada que relaciona 
aquest amb l’estació de tren de RENFE. Aquest accés també comunica amb 
el polígon industrial del Llobregat, ubicat al marge dret del riu Llobregat. 

 
- Accés sud, a Sant Andreu de la Barca. Travessant el riu Llobregat s’accedeix 

al polígon industrial de St. Vicenç, i mitjançant la carretera B-225 s’arriba a la 
C-1413a. 

 
 A nivell local, hi ha nombroses carreteres que comuniquen el terme amb els 

diferents municipis del voltant, com ara Rubí (C-1413a), Ullastrell (BV-1201 i BV-
1202), Terrassa (C-243c), Olesa de Montserrat, Abrera i Martorell (BV-1201) i 
Sant Andreu de la Barca (NIIa). 
 

Pel que fa al transport interurbà ferroviari, el traçat de les diferents xarxes és paral·lel 
a la xarxa bàsica de comunicació viària. 
 
 Línies R4 i R8 de rodalies RENFE, que permeten comunicar Castellbisbal amb 

Martorell, Barcelona, Rubí i Cerdanyola del Vallès, entre d’altres. L’estació de 
Castellbisbal està situada al costat del polígon industrial de St. Vicenç. La seva 
situació està molt deslligada de la trama urbana residencial de Castellbisbal. Tot 
i així, aquesta problemàtica es va poder pal·liar amb la creació l’any 1999 del bus 
de l’estació, que comunica els barris residencials del municipi amb l’estació. 
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 Línies S4 i S8 dels Ferrocarrils Catalans de la Generalitat, que permeten 
connectar el terme amb les poblacions que estan situades al marge dret del riu 
Llobregat, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels Horts, 
Pallejà, etc. L’estació d’FGC dins el terme municipal de Castellbisbal és Martorell 
Vila – Castellbisbal, situada al costat de la Colònia del Carme, molt apartada el 
nucli urbà, que és on es concentra el gruix d’habitants de Castellbisbal. És per 
aquest motiu que pren una funció secundària en els transports interurbans de 
Castellbisbal, resultant ser atractiva únicament per les urbanitzacions del nord-
oest del terme, com ara Costablanca o Can Santeugini. 

 

 

 

Figura 5. Castellbisbal i el territori. Infraestructures.  
Font: Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal (POUM) 

 
Pel que fa a la xarxa de transport públic urbà, Castellbisbal disposa de dues línies 
d’autobusos interurbans: 
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 L1: bus de l’estació, línia que comunica el nucli urbà amb l’estació de RENFE de 
Castellbisbal. És la línia de bus amb més demanda del municipi, principalment 
degut a la connexió amb l’estació de tren. 
 

 L2: bus urbà, línia que disposa de diferents recorreguts, depenent de l’horari. Es 
subdivideix en tres línies que relacionen els diferents barris de Castellbisbal amb 
el nucli urbà, i amb les estacions de RENFE i FGC. Una d’elles, amb incidència 
directe a aquest projecte, és la que relaciona Can Santeugini i Costablanca, els 
barris de les Casetes de Can Oliveró i Colònia del Carme amb les estacions de 
FGC, RENFE i el nucli urbà. 

 
Finalment, com a línies interurbanes cal destacar: 
 
 Castellbisbal – Rubí. Passa a través de diversos polígons, i té parada a l’estació 

de ferrocarrils catalans de Rubí). 
 

 Castellbisbal – Barcelona (L67). És la línia de bus més antiga de Castellbisbal, i 
s’encarrega de comunicar el municipi amb Barcelona, El Papiol i Molins de Rei. 

 
 Barcelona – Esparraguera (N51) i Barcelona – Sant Sadurní d’Anoia (N41). 

Busos nocturns, amb parada a Castellbisbal. 
 

 Castellbisbal, Hospital de Terrassa – Sabadell (C7). 
 

 Costablanca i Can Santeugini – Hospital de Terrassa. Aquesta línia circula entre 
Martorell i Terrassa pel sector occidental de Castellbisbal, sense passar pel nucli 
urbà, de manera que és molt útil pels veïns de Can Santeugini i Costablanca.  

 

1.6. PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

El document que contempla les normes urbanístiques, el creixement urbà previst 
per al municipi, els usos i qualificació del sòl i béns a protegir, entre d’altres, és el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Castellbisbal. 

El POUM de Castellbisbal va ser aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona el 30 d’abril del 2008 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 5179, el 23 de juliol del 2008. 

A l’hora de construir una infraestructura com la que es planteja en el present projecte 
cal conèixer quins podrien ser els límits de creixement del nucli urbà, així com les 
zones urbanitzables en el terme municipal. 

La següent figura mostra els usos del sòl de Castellbisbal, sobre la qual s’hi destaca, 
en vermell, el traçat de l’actual camí forestal que connecta l’estació de ferrocarrils 
de RENFE de Castellbisbal amb la urbanització de Costablanca. 
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Figura 6. Règim del sòl a la zona d’estudi. 
Font: elaboració pròpia a partir de plànols del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Castellbisbal 

Tal i com s’observa a la figura anterior, la zona d’estudi queda íntegrament ubicada 
dins de sòl no urbanitzable (SNU). Concretament, l’actual traça creua diverses 
zones que pertanyen a una subclassificació del sòl no urbanitzable, com ara un parc 
territorial de titularitat privada (P22), sòl agrícola de valor (21), un sistema hidràulic 
(H), un sistema ferroviari (F) i un sistema viari (V). 

 

Figura 7. Qualificació del sòl no urbanitzable (SNU) a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de plànols del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Castellbisbal 

L’Annex 13 “Expropiacions” farà un anàlisi detallat sobre les superfícies afectades 
per la construcció de la nova traça. 
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De forma general, s’observa que la relació que s’estableix amb els municipis situats 
al nord de Castellbisbal és de caràcter marcadament rural, mentre que les relacions 
que s’estableixen amb els municipis situats al sud és una relació més viària i de 
zones de protecció de la llera del riu Llobregat. A nivell intern del terme, totes les 
relacions es produeixen en l’eix nord-sud, sense que hi hagi cap relació transversal.  

 

Figura 8. Xarxa de carreteres del terme municipal de Castellbisbal i el seu entorn.  
Font: elaboració pròpia a partir del Portal Territorial de Castellbisbal (mapes.castellbisbal.org/portal) 

 
Aquests dos factors fan que ambdues urbanitzacions tinguin un nivell molt baix de 
connexió viària amb el nucli urbà. Aquest fet, sumat a la proximitat dels dos nuclis 
amb la població de Martorell, també fa que la majoria de relacions viàries i socials 
de Costablanca i Can Santeugini s’estableixin amb aquesta població.  

Aquesta problemàtica per la falta d’una infraestructura adequada que uneixi el nucli 
urbà amb les dues urbanitzacions no només afecta al transport amb vehicle privat 
sinó que també ho fa al transport públic. La línia L2, que realitza el recorregut entre 
el nucli urbà i les urbanitzacions, és molt llarga, fet que genera freqüències de pas 
massa altes. Cal afegir, a més, que segons l’Estudi de Mobilitat Generada redactat 
l’any 2008, aquesta línia ja presentava problemes de capacitat. Finalment, l’estació 
de FGC acaba sent atractiva per aquells nuclis que hi són pròxims, com la Colònia 
del Carme, Costablanca i Can Santeugini, quedant molt apartada del nucli urbà, on 
es concentra el gruix d’habitants de Castellbisbal. 

Actualment, des de les dues urbanitzacions esmentades es pot accedir a 
Castellbisbal a través de la carretera C-243c i la B-151, que s’endinsa al poble a 
través de la urbanització de Can Costa. Si es vol anar a l’estació de la RENFE, 

Raó de ser 
del projecte 
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l’opció més ràpida és a través de l’autovia A2 i la B-1501. Les úniques relacions 
transversals, que farien el camí a qualsevol d’aquests dos llocs molt més ràpid, són 
formades per la xarxa de camins rurals existents, del que cal destacar el camí 
paral·lel a la xarxa ferroviària, que connecta precisament l’estació de RENFE amb 
els barris residencials de Costablanca i Can Santeugini (i conseqüentment amb la 
carretera C-243c). Aquest camí és l’objecte d’aquest estudi.  

Cal remarcar el fet que la mancança pel que fa a la cobertura en transport públic i 
la possibilitat d’un nou traçat entre ambdós nuclis ja està plantejat al Pla d’Ordenació 
Urbanística de Castellbisbal, redactat l’any 2008, tot i que no se’n fa més incisió.  

Per tant, i tal i com s’ha comentat anteriorment, aquest projecte es centra a millorar 
la relació territorial entre les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb 
l’estació de RENFE de Castellbisbal i, conseqüentment, el mateix nucli urbà, tot 
modificant-ne el traçat i les condicions actuals. D’aquesta manera es vertebrarà 
transversalment el terme i també generaria una línia de bus (L2) molt més atractiva 
i ràpida, millorant així la connexió amb l’estació de FGC. 

Amb la construcció d’aquest nou traçat s’obrirà una nova via transversal de relacions 
entre el nucli urbà i una de les zones del terme que més aïllades queden a nivell 
viari i, conseqüentment, també social. 
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1.1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objectiu descriure i plasmar la cartografia utilitzada per a 
l’elaboració d’aquest projecte constructiu “Connexió de les urbanitzacions de 
Costablanca i can Santeugini amb l’estació RENFE de Castellbisbal”. 
 
 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 

Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats al projecte, 
s’han utilitzat quatre fulls de cartografia a escala 1:5.000 facilitats per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC), corresponents a fulls de la sèrie: 
 
 284-121 (Can Santeugini) 
 
 284-122 (Can Coromines) 
 
 285-121 (Can Serrafossà) 
 
 285-122 (Castellbisbal) 

 
També s’han fet servir els següents fulls a escala 1:25.000: 
 
 71-30 (Olesa de Monsterrat) 
 
 71-31 (Martorell) 
 
 72-30 (Terrassa) 
 
 72-31 (Rubí) 

 
Finalment, s’ha utilitzat cartografia a escala 1:50.000, corresponent al full següent: 

 420 (Sant Feliu de Llobregat) 

Aquestes plantes topogràfiques a diferents escales s’han utilitzat per a generar les 
plantes de situació i les plantes de conjunt. A més, aquesta informació s’ha utilitzat 
pel traçat de les diferents alternatives, pels estudis geològics i hidrològics, per a 
l’elaboració dels diferents perfils transversals i longitudinals i per a la realització dels 
càlculs d’amidaments de moviment de terres. 
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Pel replanteig de les obres s’utilitzaran les fulles de cartografia topogràfica a escala 
1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Sobre aquesta cartografia es poden 
situar els vèrtexs geodèsics que, per estar pròxims a la zona de replanteig, serien 
utilitzats per a enllaçar la present xarxa amb el Sistema Oficial de coordenades UTM. 
Els vèrtexs geodèsics constituirien els vèrtex de sortida i arribada de les 
triangulacions a realitzar. 

El procediment 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 un altre punt, 

mitjançant la supressió d’errors inherents al sistema. 
 

Tot el càlcul i processament de dades es realitzaria mitjançant un programa adequat 
per a dur a terme aquesta tasca. 

 

2.1. SITUACIÓ DELS VÈRTEXS GEODÈSICS 

Encara que en aquest projecte no es presentin de forma detallada totes les dades 
necessàries pel replanteig detallat de les obres, es proposa l’elecció dels vèrtexs 
geodèsics de la poligonal bàsica a partir dels quals es donaríen coordenades a les 
bases de replanteig necessàries in-situ.  

SENYALS GEODÈSICS CODI ICC 
COORDENADES 

X (m) Y(m) 

1 284121017 412246,260 4592665,796 

2 284122001 412037,020 4591953,792 

3 284122016 411496,679 4592455,371 

4 284122017 414740,933 4591936,084 

5 284122018 413449,632 4591332,136 

6 284122019 414162,042 4591059,354 

Taula 1. Coordenades dels vèrtexs geodèsics més propers a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) 
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Figura 1. Situació dels vèrtexs geodèsics a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat) 

A l’apèndix s’inclouen les fitxes detallades de tots els vèrtexs geodèsics considerats 
per a construir la poligonal de replanteig, amb informació com el nom, localització i 
croquis de situació. Totes aquestes dades s’han obtingut a través de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284121017

172.941

49.330

123.611

412246.260

4592665.796

0.99969477

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona

284-121

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 56' 56.06147''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 28' 50.87836''

0º -41' 46.52330''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

02/11/2009

02/12/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Està 
situat a la vorera.

Per la carretera C-243 de Vilafranca del Penedès a Terrassa, havent passat Costablanca, surt un carrer a l'esquerra abans del km 2. El vèrtex està 
situat a l'entrada de la zona residencial Costablanca Nord, al Passeig d'Olesa.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284122001

213.855

49.334

164.521

412037.020

4591953.792

0.99969522

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona

284-122

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 56' 47.41440''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 28' 27.71162''

0º -41' 51.93282''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Pilar cilíndric de formigó de 0,3 metres de 
diàmetre i 1,20 metres d'alçada. El pilar 
està situat sobre una base quadrada de 
formigó, l'alçada d'aquesta és de 1 metre i 
de 1 m x 1 m d'amplada.

A la Serra de les Forques, dalt del turó amb el mateix nom. A l'est de Martorell i al nord de Sant Andreu de la Barca. Hi arribarem sortint de la Colònia 
del Carme en direcció sud-est, fins arribar al vèrtex (Turó de les Forques), situat al cim del turó.

BP



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284122016

117.397

49.331

68.066

411496.679

4592455.371

0.99969639

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona

284-122

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 56' 23.85602''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 28' 43.75950''

0º -42' 7.76063''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

02/11/2009

02/12/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Es troba 
situat en un pont.

El vèrtex es troba al pont de la carretera C-243c, abans del km 1, sobre la via dels Ferrocarrils de la Generalitat, a la banda nord.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284122017

201.609

49.335

152.274

414740.933

4591936.084

0.99968946

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona

284-122

36-160420

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 58' 43.98645''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 28' 28.18873''

0º -40' 34.72091''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

02/11/2009

04/12/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Es troba 
situat en el bordó.

A la rotonda dels carrers Santiago Rusiñol, Sant Mateu i Sant Lluc, el vèrtex està situat a la vorera nord entre els carrers Sant Mateu i Sant Lluc.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284122018

91.749

49.337

42.412
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4591332.136

0.99969219

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona

284-122
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0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 57' 48.63158''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 28' 8.10980''

0º -41' 11.11626''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

02/11/2009

04/12/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Es troba 
situat a la vorera.

El vèrtex està situat al Polígon Industrial Sant Francesc, a la cantonada entre el carrer del Crom i el carrer del Radi, a la vorera de l'aparcament.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

284122019

91.240

49.338

41.902

414162.042

4591059.354

0.99969067

Castellbisbal

Vallès Occidental

Barcelona
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ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m
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0.00130
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σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m
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''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 58' 19.48003''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 27' 59.54130''

0º -40' 50.56904''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

02/11/2009

04/12/2009

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior. Es troba 
situat en un vèrtex cilíndric.

El vèrtex està situat al costat de la carretera (Bv-1501) a 200 metres de la rotonda, al carrer de la Ferralla.
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La influència de la naturalesa del terreny sobre el cost de construcció i conservació 
d’una infraestructura és molt gran, és per això que, per tal de poder determinar el 
procés constructiu i les característiques finals del nou traçat és fonamental un bon 
estudi geològic i geotècnic del terreny, ja que el sòl és l’element final que haurà de 
resistir les càrregues transmeses per les estructures superiors que s’hi construiran. 

Resulta, doncs, imprescindible descriure i analitzar les característiques geològiques 
i els paràmetres geotècnics dels sòls i formacions travessades pel traçat projectat, i 
presentar recomanacions i conclusions geotècniques necessàries per la seva 
execució. 

 

1.1. OBJECTIU DE L’ANNEX 

El present annex té com a objectiu caracteritzar els materials que conformen el nou 
traçat de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb 
l’estació de RENFE de Castellbisbal, així com estudiar les seves característiques 
geotècniques.  

Al següent annex, doncs, s’hi inclourà la següent informació: 

 Identificació, classificació i determinació de la distribució espacial dels materials 
de la zona. 
 

 Caracterització geotècnica dels materials identificats. 
 

 Classificació del sòl segons la O.C. 326/00 per a la formació d’explanades. 
 

 Determinació de la geometria dels desmunts per tal de garantir la seva estabilitat. 
 

 Estimació dels diferents mètodes d’excavació que es realitzaran. 
 

 Determinació de la geometria dels terraplens per tal de garantir la seva estabilitat. 
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Des d’un punt de vista geogràfic, la zona d’estudi està ubicada a la serralada 
Costanera Catalana, que transcorre paral·lela a la costa, separant el Mediterrani de 
la Depressió de l’Ebre. La figura següent mostra més clarament l’entorn geogràfic 
de la zona on hi ha prevista l’actuació. 

 

Figura 1. Mapa geogràfic de Catalunya. Indicació de la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del portal XTEC (www.xtec.cat) 

 

Concretament, el tram objecte d’estudi té una longitud d’uns 1700 m, amb orientació 
NO-SE, i es situa en la seva totalitat al terme municipal de Castellbisbal.  

La zona per on transcorre el traçat del present projecte és fàcilment divisible en dues 
zones, des d’un punt de vista orogràfic: 

 La primera, ubicada al nord-oest (NO) de la traça, correspon a una zona de forts 
pendents, arribant algunes zones a ser cingleres naturals de fins i tot 20 m 
d’alçada. Existeixen també multitud de torrents de fort pendent, amb molta 
vegetació i escàs cabal d’aigua. No obstant, degut a la seva orientació 
(preferentment orientació Nord) i pel grau d’encaixament de la vall principal, fa 
que la humitat tant al sòl com a la vegetació sigui elevada.  
 

 La segona, ubicada al sud-est (SE), el traçat del projecte hi circula pràcticament 
a cota constant, a tocar del riu Llobregat (i paral·lela als traçats ferroviaris de les 
línies de RENFE Rodalies i d’Alta Velocitat).  
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De la primera zona és de la que se’n disposa més informació de caire geològic, 
degut a l’elevat nombre d’estudis i projectes que s’hi ha realitzat. De fet, la major 
part d’informació geològica i geotècnica d’aquest annex s’ha extret d’estudis previs 
en aquesta zona, la informació dels quals es farà extrapolable a la totalitat de la 
zona d’estudi del traçat del present projecte. Es recomana, però, l’execució d’estudis 
més acurats a la zona sud-est per tal d’afinar més les propietats geològiques i 
geotècniques del sòl.  

 

Figura 2. Localització geogràfica de la zona d’estudi. 
 Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya ( www.icc.cat/vissir3) 

 

 

Figura 3. Ortofoto de detall de la zona d’estudi.  
Font: Google Maps (www.google.es/maps) 
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3.1. ENTORN GEOLÒGIC 

Des d’un punt de vista geològic, la zona d’estudi està ubicada al que s’anomena la 
unitat geològica anomenada “Catalànides”. 

Aquest sistema es descompon en tres grans unitats morfo estructurals: la Serralada 
Prelitoral (CP), la Depressió Prelitoral (DPL) i la Serralada Litoral (CL). 

 

Figura 4. Mapa geològic de Catalunya.  
Font: Gran Enciclopèdia Catalana (www.enciclopedia.cat) 

La zona d’estudi es troba situada a la Depressió Prelitoral, propera al límit nord de 
la Serralada Litoral. Les principals característiques de les unitats de l’entorn són les 
que es detallen a continuació. 

 

Serralada Litoral_ 
La Serralada Litoral limita amb el mar i té un recorregut de NE a SO. Té una altura 
moderada i és tallada transversalment a la seva part central per la falla del Llobregat 
i el riu Llobregat, el qual desemboca a les proximitats de Barcelona.  

S’hi distingeixen dos sectors molt diferents, separats per la vall del riu: un massís 
Paleozoic a l’est, corresponent a la Serra de Collserola, i el Massís del Garraf al sud-
oest, format per materials Mesozoics. El contrast a un costat i a l’altre de la vall del 
Llobregat és notable i reflexa un canvi en la constitució geològica.  

Geologia 
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Els relleus Paleozoics estan formats principalment per pissarres micacítiques i 
pissarres sorrenques, amb intercalacions de bancs poc potents de quarsites. 
Aquesta constitució dóna origen a formes suaus de relleu, amb valls relativament 
amples, al fons de les quals apareix gairebé sempre material Quaternari, que 
sustenta els cultius. Per altra banda, les vessants apareixen cobertes de bosc 
mediterrani (pins i alzines), amb subsòl de matolls molt dens. Al nord-oest hi ha el 
cim del Tibidabo (512 m). 

A l’oest del riu Llobregat, el sòcol Paleozoic desapareix suaument per donar lloc als 
del Mesozoic (Triàsic, Juràssic i Cretaci), que formen pendents successivament 
esglaonats i inclinats cap a l’oest. La major part del Massís del Garraf és de 
naturalesa calcària – dolomítica, i es troba profundament carstificat. Entre el massís 
i el sòcol Paleozoic s’intercala el Triàsic, amb una estructura complexa i litologia 
variada, alterant-se nivells calcaris amb gresos, conglomerats i argiles de colors 
vermellosos i bigarrats. 

 

Vall del riu Llobregat_ 
La Vall del riu Llobregat, que talla la serralada, forma un llarg i estret passadís 
d’origen tectònic, reomplert de sediments pliocens i quaternaris. Està densament 
poblat i al fèrtil sòl s’hi situa una franja d’horts, així com un elevat nombre d’indústries 
i importants poblacions, de les que destaquen Martorell i Cornellà del Llobregat.   

 

Depressió Prelitoral_ 
La Depressió Prelitoral correspon a una fossa tectònica situada al nord de la 
Serralada Litoral, que a la zona d’estudi queda separada pel riu Llobregat. Aquesta 
fossa està formada per una potent capa de sediments miocens marins i continentals, 
relativament tous. És a les formacions pertinents a aquesta depressió on s’ubica la 
zona d’estudi del present projecte. 

 

3.2. ESTRATIGRAFIA 

Ordenats de major a menor antiguitat, a la zona d’estudi s’hi poden trobar els 
materials que es descriuen a continuació. 

Materials paleozoics (P)_ 
Aquests materials afecten directament la zona d’estudi. Es tracta d’un material 
Ordovícic, que presenta una situació tectònica complicada, ja que s’ha vist afectat 
per dos sistemes d’esquistositat. 

Aquests materials estan formats per pissarres micacítiques i pissarres sorrenques 
(Ordovícic). Les pissarres tenen intercalacions de bancs poc potents de quarsita. Es 
tracta d’una sèrie de 450 m de potència de pissarres i pissarres quarsítiques. 

La fotografia següent mostra l’aspecte d’aquests materials, a un aflorament pròxim 
a l’àrea d’estudi. 
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Figura 5. Aflorament de pissarres micacítiques a una zona pròxima a l’àrea d’estudi.  
Font: elaboració pròpia 

 

Dipòsits terciaris (T)_ 
Els sediments miocens que afloren a les proximitats de la zona d’estudi formen part 
de la cubeta del Vallès – Penedès, exceptuant aquells que afloren a la vall del riu 
Llobregat. 

Els horitzons inferiors i mitjans del Miocè tenen un caràcter continental (fluvial-
torrencial), amb l’excepció d’algun episodi marí, degut a sediments de badia i platges 
de fons de badia. Aquests episodis marins presenten unes fàcies on les seves 
característiques paleogeogràfiques són molt particulars. La transgressió marina a la 
conca del Vallès – Penedès penetra pel sud-oest. Molt localment, hi ha també 
sediments que coronen, a algun punt, els sediments miocens marins. 

El Pliocè es correspon amb dipòsits de badia i es troba a la vall del riu Llobregat, 
entre Esplugues i Castellbisbal. Tot i així, no aflora a les proximitats de la zona 
d’estudi. 

 Argiles, guixos i dolomies de colors blanquinosos (T5) (Burdigalià). Aquesta 
unitat es caracteritza per tenir una seqüència de margues i limolites vermelles 
amb intercalacions de nivells de conglomerats de poca potència, amb una fauna 
abundant. Sobre aquests materials hi ha una alternança de margues vermelles i 
limolites amb nivells de calcàries blanquinoses. També existeixen intercalacions 
de nivells de guixos, dolomies blanquinoses i calcàries d’aspecte travertí, que 
tenen una potència de 118 m. Aquesta unitat litològica correspon a la unitat 
geològica-geotècnica definida més endavant com a T5. 
 

 Argiles, llims, gresos i conglomerat de color vermell (T6) (Burdigalià). Es 
correspon a la unitat que més endavant s’anomenarà T6. Es tracta d’un canvi 
lateral de fàcies de la unitat 5 i està format per argiles i llims de color vermell, 
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amb intercalacions de capes lenticulars de conglomerats i gresos de gra mig a fi. 
Mostren un contacte inferior erosiu i se les considera d’ambient fluvio-torrencial. 
Poden tenir una potència màxima d’uns 230 m. 

La següent foto mostra una combinació de materials terciaris, concretament argiles 
vermelles amb intercalacions de gresos.  

 

Figura 6. Aflorament d’argiles amb intercalacions de gresos, a una zona sobre la qual hi 
transcorre l’actual camí forestal.  

Font: elaboració pròpia 

 

Dipòsits quaternaris (Q)_ 
Es troben principalment entre la Depressió Litoral i Prelitoral de la serralada 
Costanera – Catalana, així com també a la zona d’estudi, al llarg del traçat del riu 
Llobregat. S’hi han identificat els següents dipòsits: 

 Terrasses fluvials (Qac) (Pleistocè mitjà – superior). Apareixen al llarg del riu 
Llobregat i del seu afluent, l’Anoia. S’hi han distingit fins a vuit nivells de terrassa 
diferents. Els perfils litològics dels afloraments normalment ofereixen unes 
característiques similars: sobre la superfície d’excavació del riu hi solen aparèixer 
dipòsits detrítics formats per graves, que, casualment, poden incloure llits de 
sorres. Sobre les graves apareixen, com a recobriment, llims, argiles, bretxes i 
crostes d’origen eòlic o edàfic. 
El nivell més alt de terrassa, que actualment està desmantellat, només apareix 
al turó del Telègraf a 90 m sobre el riu Llobregat, al seu pas per l’estret de 
Martorell. 
El següent nivell de terrasses se situa a 40 – 50 m de cota i presenta, a més de 
les graves pròpies de la terrassa, intercalacions de sorres de gra gruixut, ben 
cimentades i amb estratificació creuada, així com un nivell de llims grocs 
calcificats a la superfície. Són del Pleistocè mitjà. 
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Posteriorment, apareix el nivell a 15 – 20 m, format per dipòsits de tipus cíclic, 
que arriben a tenir 30 m de potència. Aquests dipòsits poden aparèixer sobre els 
sediments terciaris. Són del Pleistocè mitjà. 
Finalment, el nivell situat a 3 m, suporta sobre les graves de la terrassa un paquet 
de llims sorrencs de color beix, sense calcificació, que arriben a tenir de 2 a 6 m 
d’espessor. Són del Pleistocè superior. 
 

 Dipòsits al·luvials actuals (Qa) (Holocè). Al llit actual del riu Llobregat i a la seva 
plana d’inundació s’hi troben els sediments més moderns. Es tracta d’un conjunt 
de graves, llims i argiles. A més, també s’hi ha d’afegir els al·luvials dels cabals 
menors, la composició litològica dels quals és similar, i es poden trobar pròxims 
a la boca d’entrada del túnel de ferrocarril RENFE Rodalies, zona per on ha de 
passar el traçat del present projecte. 

 

 

Figura 7. Detall geològic de la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Geològic de Catalunya (www.igc.cat) 
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Figura 8. Geologia sobre la traça projectada. Llegenda segons la figura anterior.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

3.3. TECTÒNICA 

En aquest apartat es descriuen els trets estructurals i tectònics més significatius de 
l’àrea d’estudi. 

La zona d’estudi està situada, a nivell geològic, al marc extensiu que afecta, des de 
l’època neògena, al marge occidental del mar Mediterrani. Aquest procés tectònic 
implica la presència d’una sèrie de falles normals, aproximadament paral·leles a la 
línia de la costa, que delimiten un conjunt de blocs enfonsats (fosses o semi fosses 
tectòniques), entre d’altres comparativament elevats (horst).  

En aquest context, s’entén que els materials del substrat paleozoic i mesozoic de la 
Serralada Litoral s’enfonsen progressivament cap el mar, quedant coberts, sota el 
Mediterrani, per un gruix important de sediments cenozoics. 

La vall del Llobregat, d’origen tectònic, travessa en aquesta zona el sector central 
de la Serralada Litoral, trobant-se reomplerta de dipòsits sedimentaris d’edat 
terciària i quaternària. 

Les característiques tectòniques d’aquesta zona afecten al substrat rocós i no tenen 
incidència directa al traçat. 

Per altra banda, un aspecte tectònic present a la vall del Llobregat, és la presència 
de materials del miocè inferior, que es troben basculats cap el nord. 

Per completar la descripció de les característiques tectòniques generals de la zona 
d’estudi, cal destacar que aquesta falla d’esquinçament que condiciona la vall no va 
ser ocupada pel mar fins al Pliocè, dipositant materials al llarg de tota la vall, i tapant 
la falla, que ara només és visible a Martorell. 
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3.4. HIDROGEOLOGIA 

A nivell hidrogeològic, la zona d’estudi es troba a la unitat núm. 10.18, anomenada 
Baix Llobregat. Està situada dins la conca hidrogràfica núm. 10 “Conques internes 
de Catalunya”. 

Dins d’aquesta unitat, que engloba el tram d’estudi, hi ha dos aqüífers de tipus lliure, 
formats per sorres, graves, llims i argiles quaternaris, amb un espessor mig de 15 
m. Aquests aqüífers són el d’Abrera i Sant Andreu. Presenten un volum 
d’emmagatzematge notable, així com una permeabilitat i transmissivitat també molt 
elevades. 

El principal recurs hidrogeològic de la zona està format per la llera al·luvial del riu 
Llobregat, que és bastant productiva i s’hi troben nombrosos pous. 

El contacte per falla entre la Serralada Litoral i el Terciari de la Depressió del Vallès 
– Penedès dóna lloc a surgències d’aigua importants a la zona de Martorell. El 
massís càrstic del Garraf produeix una circulació hídrica subterrània on els 
emmagatzematges són poc coneguts. 

A continuació es descriuen les característiques hidrogeològiques presents dels 
materials que afloren a la zona d’estudi. 

 

Materials paleozoics (P)_ 
Són materials de permeabilitat baixa o molt baixa, tot i que a vegades poden tenir-
ne, degut al grau de fracturació que presenten els massissos rocosos. 

 

Materials terciaris (T5 i T6)_ 
Generalment, aquests materials tenen una permeabilitat baixa, degut a la seva 
naturalesa argilosa. La permeabilitat secundària també és escassa, ja que el seu 
comportament plàstic no està afectat pel diaclasament que s’observa als gresos i 
als conglomerats. Els nivells de gresos i conglomerats, per la seva banda, tenen una 
permeabilitat primària acceptable, degut a la seva porositat intergranular, així com 
també ho és la permeabilitat secundària, degut al diaclasament que presenten. 

La permeabilitat vertical és molt escassa, donada l’estratificació subhoritzontal que 
s’hi observa i el predomini de nivells argilosos. Per tant, en aquesta formació no és 
previsible que s’hi produeixi una recàrrega important durant els períodes de pluja, 
exceptuant els bancs detrítics (gresos i conglomerats). 

 

Materials quaternaris (Qa i Qac)_ 
Es tracta de materials associats a la xarxa fluvial del riu Llobregat. Són de caràcter 
detrític gros, i es consideren molt permeables les fàcies associades a la llera actual 
i a la plana d’inundació. Són de permeabilitat un pèl inferior les terrasses dels rius, 
degut al grau de cimentació que tenen. Aquests materials constitueixen el recurs 
aqüífer més important de la zona. 
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4.1. CAMPANYA D’INVESTIGACIÓ GEOTÈCNICA 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per a la realització del present annex s’han 
consultat estudis geotècnics per a projectes propers a la zona d’estudi. 
Concretament, per a la caracterització geotècnica dels materials que afloren a la 
zona per on ha de transcórrer el traçat s’ha remès a la informació publicada a l’estudi 
geotècnic del “Projecte bàsic d’actuacions complementàries per a la implantació de 
l’ample estàndard al subtram Castellbisbal – Martorell del corredor mediterrani. 
Recuperació antic túnel.” Realitzat per Ineco, l’any 2013. Per a aquest projecte es 
van realitzar: 

Sondejos mecànics_ 
Es van realitzar 12 sondejos a rotació, que permeten el reconeixement dels diferents 
estrats travessats, donant una idea pràctica dels materials que formen el subsòl al 
punt investigat.  

Durant la perforació es van realitzar assajos de penetració estàndard (SPT) i es van 
extreure testimonis parafinats (TP) per aquells casos on la duresa del terreny era 
massa elevada, fent impossible l’extracció de mostres inalterades o la realització 
d’assajos de penetració. 

 

Assajos de penetració estàndard i testimonis parafinats_ 
L’assaig de penetració estàndard (SPT) consisteix en la clava d’una cullera 
estàndard mitjançant els cops propinats per una maça de 63,5 kg, que cau lliurement 
des d’una alçada de 76,2 cm. Previsiblement, al barnillatge s’hi marquen unes 
senyals, de manera que queden quatre espais de 15 cm cadascun. El resultat de 
l’assaig s’obté de comptar el número de cops necessaris per a profunditzar cada 
tram de 15 cm al terreny. La primera sèrie de cops no es considera, ja que el fons 
del sondeig està alterat a conseqüència de la perforació. Es sumen les dues sèries 
següents obtenint-ne el valor NSPT. 

En sòls que necessiten més de 50 cops per a una clava de 15 cm, es registra la 
longitud clavada al terreny per a aquests 50 cops i s’indica que s’ha obtingut “rebuig” 
(R). Per a aconseguir una adequada identificació dels materials que conformen el 
subsòl, i en aquells casos on no s’han pogut realitzar assajos de penetració 
estàndard degut a la elevada duresa dels materials, s’han parafinat fragments 
seleccionats del testimoni de perforació. 

 

Cales_ 
Es van realitzar 25 cales, 20 de les quals van ser mecàniques i 5 es van realitzar 
manualment. Això va permetre reconèixer la naturalesa dels diferents materials que 
conformen el subsòl de la zona d’estudi, així com estudiar la seva possible 
reutilització a l’obra.  

 

 

 

Geotècnia 
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Assajos de penetració dinàmica tipus DPSH_ 
Es van realitzar 14 assajos d’aquest tipus. L’assaig de penetració dinàmica tipus 
DPSH consisteix en la clava d’un con estàndard (de secció quadrada de 20 cm2), 
mitjançant cops propinats per una maça de 63,5 kg que cau lliurement des d’una 
alçada de 75 cm. El resultat s’obté de comptar el nombre de cops necessaris per a 
profunditzar 20 cm el barnillatge amb el seu corresponent con estàndard al sòl. La 
seqüència es repeteix fins arribar a la profunditat d’investigació desitjada, o bé fins 
obtenir rebuig de la clava (entenent com a rebuig un valor de 100 cops sense 
profunditzar al terreny o tres valors consecutius superiors a 75 cops). 

Cada seqüència de cops necessaris per a profunditzar 20 cm el barnillatge al subsòl 
s’identifica amb el símbol NDPSH, al que se li associa el nombre de cops obtinguts 
en el corresponent interval d’assaig. El nombre de cops necessari ofereix una 
orientació qualitativa sobre la compacitat del terreny. Els valors de NDPSH depenen 
de la profunditat d’assaig, donat el major confinament que produeix el terreny situat 
per sobre. Per aquest motiu, els valors NDPSH, a l’augmentar la profunditat a la que 
es realitza l’assaig, poden quedar sobrevalorats i indicar densitats o compacitats 
majors de les que realment existeixen, havent d’aplicar les oportunes correccions. 

 

Assajos de laboratori_ 
A continuació es mostra un resum dels principals assajos als quals han van estar 
sotmeses les mostres extretes tant dels sondejos com de les cales. 

 Anàlisi granulomètrica per tamisatge (UNE 103101/95) 

Determina les diferents mides de les partícules que formen el sòl i s’expressa en 
tant per cent que passa pels diferents tamisos utilitzats, fins el tamís UNE 0,08. 
Si interessessin les mides inferiors, s’hauria de completar amb el procediment de 
granulometria per sedimentació (UNE 103102). És un assaig bàsic per classificar 
el sòl. 

 Límits d’Atterberg (límit líquid UNE 103103/94 i límit plàstic UNE 103104/93) 

És un assaig bàsic per classificar el sòl, que en determina la seva plasticitat i 
consistència fins a certs límits, procurant de no trencar-lo. Mitjançant aquest 
assaig es pot aproximar el comportament del sòl en diferents èpoques. També 
indica el grau de compressibilitat del sòl. En cas de no poder determinar els límits 
es diu que el sòl és “no plàstic” (NP). 

 Sulfats solubles en sòls (UNE 103201/96) 

Aquest assaig té com a finalitat comprovar l’existència de sulfats solubles al sòl. 
Com que només s’analitza la presència o absència de sulfats s’anomena assaig 
qualitatiu. En el cas que s’obtingués un resultat positiu, es realitzaria un assaig 
quantitatiu, per tal de determinar la quantitat de sulfats solubles que conté el sòl. 

 Assaig de densitat (UNE 103301/94) 

Es determina la densitat d’una mostra de sòl, i correspon al quocient entre la 
massa del sòl i el seu volum. 
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 Assaig de compressió simple (UNE 103400/93) 

Es determina la resistència a la compressió simple (compressió axial no 
confinada) en mostres de sòls que tinguin cohesió. Es realitza amb una premsa 
i anell adequat a la resistència que, “a priori” s’estima pel sòl, amb un control de 
la velocitat de deformació. 

S’utilitzen anells dinamomètrics de 2,5 kN o 30 kN segons el tipus de sòl. 
S’apliquen tensions creixents fins la ruptura de la mostra o bé fins arribar a tenir 
deformacions del 15%. La deformació es mesura amb comparadors sensibles en 
centèsimes de mil·límetre, amb premsa manual, o bé amb velocitat controlada a 
una premsa motoritzada. Les provetes a assajar es tallen amb forma cilíndrica, 
amb unes dimensions màximes de 12,7 cm per la premsa manual i 13 cm per la 
premsa motoritzada. L’alçada de la proveta és, com a mínim, el doble del 
diàmetre. La velocitat de ruptura està compresa entre l’1%/min i el 2%/min.  

Es va comptar també amb informació extreta de l’Estudi Informatiu de la connexió 
ferroviària per a tràfic de mercaderies entre l’àrea de Tarragona i la línia de 
Castellbisbal/ Papiol – Mollet Sant Fost, així com també de les campanyes geològic 
– geotècniques de l’Estudi geotècnic del túnel núm. 5 de la línia de F.C. Tarragona 
– Barcelona – França. 

De tota aquesta informació només se n’ha utilitzat aquella que fos especialment 
rellevant per a poder dur a terme una correcta caracterització geotècnica de la zona 
d’estudi del present projecte. Per tant, només s’han tingut en compte aquelles 
prospeccions realitzades a la meitat est del túnel: 

 7 sondejos 
 

 11 cales 
 

 8 assajos de penetració dinàmica tipus DPSH 
 

Totes les prospeccions van acompanyades dels seus assajos de laboratori 
corresponents. Els resultats es detallen més endavant. 

 

4.2. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

En funció de les unitats litològiques definides a l’estudi geològic de l’apartat 3 es 
classificaran els materials en 3 grups. A continuació es fa una descripció de cada 
unitat diferenciada, i s’indiquen les característiques i paràmetres geotècnics 
recomanats. 

Dipòsits quaternaris (Q)_ 
Dipòsits quaternaris al·luvials associats a la dinàmica del riu Llobregat i els seus 
afluents. Estan situats a la meitat est del traçat, per on transcorre paral·lel al riu 
Llobregat des de l’estació de ferrocarrils de RENFE. S’hi distingeixen dos tipus: 

 Dipòsits al·luvials – col·luvials (Qac) 
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Aquests materials han estat descrits com a sorres fines amb cantells de calcària 
subangulosos, i graves silícies subarrodonides amb sorra i llims. 

 Dipòsits al·luvials (Qa) 

Aquests dipòsits han estat descrits com a sorres amb cantells arrodonits i una 
mica d’argila. L’espessor detectat a les prospeccions ha estat de 2,50 m. 

 

Dipòsits terciaris_ 

 Lutites margoses grises i vermelloses amb intercalacions de guixos i capes de 
gres i dolomita (T5) 

Es tracta de materials terciaris pertanyents al miocè, i suposen un canvi lateral 
de fàcies respecte a la unitat geotècnica T6. A nivell regional, presenta una 
potència d’uns 118 m. A través dels sondejos realitzats, s’ha pogut constatar que 
es tracta d’una argila dura, de coloració vermellosa amb tocs lilosos i grisos. No 
s’hi han detectat nivells de guix, tot i que en altres projectes sí que se n’hi han 
trobat, per tant es tindrà en compte que aquests nivells poden aparèixer en 
aquesta unitat. 

 Lutites vermelles, argiles amb graves i conglomerats terciaris (T6) 

Són materials terciaris pertanyents al miocè i suposen un canvi lateral de fàcies 
respecte la unitat geotècnica T5. És un conjunt format per argiles i llims de color 
vermell amb intercalacions de capes lenticulars de conglomerats i gresos de gra 
mig a fi. Presenten un contacte inferior erosiu i se’ls considera d’ambient fluvial 
– torrencial. La seva potència màxima s’estima que pot ser de fins a 230 m. 

 

Materials paleozoics (P)_ 
Es tracta de pissarres micacítiques i pissarres sorrenques amb intercalacions de 
quarsita de poca potència 

Aquests materials paleozoics presenten intercalacions de bancs de quarsita de poca 
potència. S’estima que poden tenir una potència d’uns 450 m. Presenten diferents 
nivells d’alteració. 

 

Les característiques geotècniques obtingudes de totes aquestes unitats a partir dels 
assajos de laboratori inclosos a l’Estudi geotècnic consultat queden representades 
a la taula següent: 
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 Qac Qa T5 T6 P 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

 I 
ES

TA
T 

GRAVES (%) 51 61 2 9 58 

SORRES (%) 20 30 14 24 28 

FINS (%) 29 9 84 67 14 

LL (%) NP NP 32 28 27 

IP (%) NP NP 13 11 10 

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S. SM SW – SM CL CL SM 

HUMITAT (%) - 0,9 10,0 9,0 9 

DENSITAT SECA (kN/m3) - - 20,5 20,5 20,0 

DENSITAT APARENT (kN/m3) 19 19 22,5 22,0 22,0 

R
ES

IS
TÈ

N
C

IA
 

RESIST. COMPRESIÓ SIMPLE 
(kPa) - - 200 182 - 

RESIST. TALL SENSE 
DRENATGE (kPa) - - 100 90 - 

SPT (N30 S.P.T.) 27 41 R 30 R 

C’ (kPa) 0 0 30 20 20 

ᵠ’(º ) 35 38 23 23 35 

D
EF

O
R

M
A

B
IL

IT
A

T 

MÒDUL DE DEFORMACIÓ. E 
(MPa) 

40,5 62,0 25,0 22,5 - 

PO
SA

D
A

 
EN

 O
B

R
A

 

D. MÀX. PRÒCTOR 
MODIFICAT (kN/m3) 

21,0 - 21,0 22,0 23,0 

ÍNDEX CBR 95% PM 30 - 3,5 2,8 5,9 

IN
FL

A
M

EN
T 

I 
C

O
L·

LA
PS

E COL·LAPSE (MPa) - - No 
colaps. 

No 
colaps. 

No 
colaps. 

PRESSIÓ INFLAMENT (kPa) - - 90 90 - 

INFLAMENT LLIURE (%) - - 7,5 7,5 - 

Q
U

ÍM
IC

S 

SULFATS. SO4 (%) 0,012 - 2,9 0,0 - 

CARBONATS. CaCO3 (%) 44,1 - 17 11,0 - 

MATÈRIA ORGÀNICA (%) 0,41 - 0,5 0,5 - 

SALS SOLUBLES (%) 0,1 - 0,4 0,1 - 

AC. BAUMAN - GULLY 0,0 - 0,0 0,0 - 

Taula 1. Caracterització geotècnica dels diferents materials que afloren a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’estudi geotècnic realitzat per a Ineco per al “Projecte 

bàsic d’actuacions complementàries per a la implantació de l’ample estàndard al subtram Castellbisbal 
– Martorell del corredor mediterrani” 
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NOTES: 

LL (%) = Límit líquid  

IP (%) = Índex de plasticitat 

SM: Sorres llimoses amb graves. 

SW – SM: Barreja de sorres amb graves dins d’una matriu llimosa. 

CL: Argiles de baixa plasticitat. 

SM: Sorres llimoses. 

R: S’ha obtingut rebuig a l’assaig SPT de totes les mostres. 

NP: La fracció fina no ha resultat plàstica. 

 

Dins les unitats T5 i T6 existeixen graus molt diferents de cimentació en funció de la 
zona considerada. Tant és així que a alguns llocs la formació miocena es presenta 
com un sòl, excavable mitjançant cales, mentre que a altres zones la cimentació és 
tan elevada que la unitat presenta un comportament tipus roca. Per caracteritzar 
aquestes unitats s’ha tractat de diferenciar el sòl de la roca, ja que les seves 
propietats geotècniques no són comparables. El que s’ha representat a la taula són 
mostres dèbilment cimentades (tipus sòl). 
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Al llarg de la traça projectada s’han previst trams en desmunt i en terraplè, que 
afectaran a les 4 unitats de sòl que afloren a la zona. L’objectiu d’aquest apartat és 
determinar l’aprofitament d’aquests materials i la seva idoneïtat en l’execució dels 
terraplens i desmunts previstos al projecte. 

 

5.1. CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS SEGONS EL PG-3  

En aquest estudi s’ha seguit la classificació de materials de l’Article 330 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 
publicat pel Ministeri de Foment (2004).  

Segons aquest document, els sòls es classifiquen en els següents grups: 

 

 

SÒLS 
INADEQUATS 

SÒLS 
INADEQUATS 

SÒLS 
TOLERABLES 

SÒLS 
ADEQUATS 

SÒLS 
SELECCIONATS 

Es consideren sòls 
inadequats: 

 

 Els sòls que no es 
puguin incloure a 
les categories 
anteriors. 
 
 

 Les torbes i altres 
sòls que 
continguin 
materials 
orgànics, com ara 
soques, branques, 
etc. 

 
 

 Tots aquells sòls 
que puguin 
resultar insalubres 
per a les activitats 
que sobre els 
mateixos es 
desenvolupin. 

 

No podent ser 
classificats com a 
sòls seleccionats, 

adequats ni 
tampoc tolerables, 

compleixen les 
següents 

condicions: 

No podent ser 
classificats com a  
sòls seleccionats 

ni adequats, 
compleixen les 

condicions 
següents: 

No podent ser 
classificats com 

a sòls 
seleccionats, 

compleixen les 
condicions 
següents: 

- 

 
Menys del 25% en 
pes de pedres de 

mida >15 cm 

Grandària 
màxima no 

superior a 100 
mm de diàmetre. 

Grandària màxima no 
superior a 100 mm de 

diàmetre. 

MO < 5% MO < 2% MO < 1% MO < 0,2% 

Inflament lliure < 
5% 

Guix < 5% 
SS, incloent el 
guix, < 0,2% 

SS, incloent el guix, < 
0,2% SS, diferents el 

guix, < 1% 

Si LL > 90%  

 

IP<0,73·(LL-20) 

LL < 65% 

2 UNE < 80% 

 0,40 UNE 
< 15% 

 

2 UNE  

< 80%  

0,080 UNE < 
35%  

LL < 40% 

 
0,40 UNE  

< 75% 

Si LL > 30%, IP 
> 4% 

0,080 UNE 
< 25% 

LL < 30% 

IP < 10% 

Taula 2. Classificació dels sòls.  
Font: elaboració pròpia a partir del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3), publicat pel Ministeri de Foment (2004). 

Estudi de 
materials 
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NOTES: 

MO (%) = Contingut en matèria orgànica (UNE 103.204). 

SS (%) = Contingut en sals solubles en l’aigua (NLT-114). 

LL (%) = Límit líquid (UNE 103.103). 

IP (%) = Índex de plasticitat (UNE 103.103 i 103.104). 

 

Dipòsits quaternaris (Q)_ 

 Dipòsits al·luvials – col·luvials (Qac) 
 
- Contingut de matèria orgànica: 0,41% < 1% 
- Contingut de sals solubles a l’aigua, incloent el guix: 0,112% < 0,2% (NLT-

114) 
- Percentatge de graves (reté el tamís 2 UNE): 51% < 80% 
- Percentatge de fins (passa pel tamís 0,08 UNE): 29% < 35% 
- Límit líquid: NP 

 
Per tant, donades totes les característiques anteriorment especificades, segons la 
classificació establerta, aquests materials són classificats com a SÒLS 
ADEQUATS. 

 Dipòsits al·luvials (Qa) 
 
- Contingut de matèria orgànica: no se’n tenen dades. 
- Contingut de sals solubles a l’aigua, incloent el guix: no se’n tenen dades. 
- Percentatge de graves (reté el tamís 2 UNE): 61% < 80% 
- Percentatge de fins (passa pel tamís 0,08 UNE): 9% < 35% 
- Límit líquid: NP 

 
Donades totes les característiques anteriorment especificades no és possible 
acabar de determinar el tipus de sòl, ja que no es disposa de valors sobre el 
contingut químic d’aquests dipòsits. De totes maneres, donada la seva proximitat i 
característiques semblants als dipòsits al·luvials – col·luvials, s’assumirà que es 
poden classificar, segons el PG – 3, també com a SÒLS ADEQUATS.  

Tot i així, es recomana un anàlisi més exhaustiu a la zona on afloren aquests dipòsits 
quaternaris, per acabar d’assegurar-ne les propietats químiques. 

 

A partir dels resultats obtinguts i considerant que la capacitat portant d’aquests 
materials és molt bona (CBR al 95% PM = 30), es conclou que aquests materials 
del quaternari (subunitats Qa i Qac) són aptes per a la cimentació, nucli i coronació 
de terraplens. 
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Dipòsits terciaris (unitats T5 i T6)_ 
Aquests dipòsits compleixen amb totes les especificacions per a poder ser 
considerats sòls tolerables, excepte una. Tenen una expansivitat especialment 
elevada (inflament lliure del 7,5% les dues unitats), degut a la presència del mineral 
montmoril·lonita. Aquest fet resulta contradictori amb els valors alarmants de la 
pressió d’inflament (ambdós unitats de 90 kPa). Per tal d’obtenir més resultats que 
permetin aclarir aquesta controvèrsia, es recomana la realització de nous sondejos 
i poder estudiar així el potencial expansiu d’aquestes unitats. 

A efectes del present projecte, considerant, doncs, que no es compleixen les 
propietats per a ser considerats sòls tolerables ni marginals, seran considerats 
SÒLS INADEQUATS. 

 

A partir dels resultats obtinguts, es conclou que aquests materials terciaris 
(subunitats T5 i T6) no són aptes ni per a la coronació ni pels espigons de terraplens, 
ja que en aquestes zones s’acusa especialment les variacions estacionals d’humitat. 
Tampoc podran ser utilitzats en la construcció del nucli i la cimentació, ja que 
l’inflament lliure és superior al 5% . 

 

Materials paleozoics (P)_ 

 Contingut de matèria orgànica: no se’n tenen dades. 
 

 Contingut de sals solubles a l’aigua, incloent el guix: no se’n tenen dades. 
 

 Percentatge de graves (reté el tamís 2 UNE): 58% < 80% 
 

 Percentatge de fins (passa pel tamís 0,08 UNE): 14% < 35% 
 

 Límit líquid: 27% < 40% 
 

Donades totes les característiques anteriorment especificades no és possible 
acabar de determinar el tipus de sòl, ja que no es disposa de valors sobre el 
contingut químic d’aquests dipòsits. De totes maneres, es suposarà que compleixen 
les especificacions per a ser considerats SÒLS ADEQÜATS.  

Tot i així, es recomana un anàlisi més exhaustiu a la zona on afloren aquests dipòsits 
paleozoics, per acabar d’assegurar-ne les propietats químiques. 

 

A partir dels resultats obtinguts i considerant que la capacitat portant d’aquests 
materials és bona (CBR al 95% PM = 5,9.), es conclou que aquests materials 
paleozoics (unitat P) són aptes per a la cimentació, nucli i coronació de terraplens. 
Tot i no tenir-ne dades, s’entén que el CBR al 100% del Pròctor Modificat serà major 
que 6, criteri necessari, segons la Norma 6.1-IC, per a ser empleat a les capes 
superiors d’una explanada. 
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5.2. DEFINICIÓ DEL TIPUS D’EXPLANADA 

Per tal de poder definir la categoria d’explanada, cal tenir en compte que per a la 
definició del nou el traçat s’executaran tant desmunts com diversos terraplens.  

Pels terraplens, la categoria d’explanada dependrà directament de les 
característiques del material utilitzat en la coronació dels mateixos. Cal considerar, 
doncs, segons les indicacions de l’article 330 del PG-3 que, per a la coronació de 
terraplens, només es podran utilitzar materials classificats com a adequats o 
seleccionats. D’altra banda, per als desmunts, la categoria d’explanada ve 
determinada a partir de les característiques del terreny natural present. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, s’observa que la major part del 
traçat discorrerà sobre materials classificats com a sòls adequats (els materials 
quaternaris Qa i Qac i els materials paleozoics P). A més, això implica que a l’hora 
d’executar desmunts aquest material podrà quedar disponible per a la possible 
coronació de terraplens, disminuint d’aquesta manera la quantitat de material de 
préstec provinent de cantera.  

Per aquestes raons, es decideix adoptar una categoria d’explanada E1 per a tota la 
zona per on ha de discórrer el traçat, la qual es pot aconseguir si es té un gruix 
d’almenys 100 cm de sòl adequat com a capa superficial o, en el cas que sigui 
necessari, també es pot obtenir de l’estabilització del sòl amb calç o ciment, o l’ús 
de sòl classificat com a seleccionat de tipus 2 provinent de cantera. 

 

Figura 9. Tipus d’explanada, segons la tipologia de sòl.  
Font: Norma 6.1-IC 

 

 

 

 
27 

 
Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 

de Castellbisbal 
             Annex 3. Geologia i geotècnia 

 
 



 

5.3. TERRAPLENS 

Aprofitament dels materials_ 
A partir dels resultats obtinguts dels assajos de laboratori realitzats a les mostres 
representatives extretes de l’estudi geotècnic realitzat per Ineco, i atenent a les 
especificacions del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, PG-3”, queda palès que,  tant les unitats quaternàries (Q) 
com les pissarres micacítiques del paleozoic (P), serien materials adequats per a 
ser utilitzats tant en la cimentació, en el nucli o en la coronació de terraplens. No 
presenten les mateixes qualitats les unitats del terciari (T) que, degut al seu elevat 
grau d’inflament lliure (ja anteriorment justificat i del que se n’haurien d’extreure més 
mostres per tal d’estudiar a fons la seva idoneïtat), no podrien ser utilitzats per a la 
construcció de terraplens. 

Degut al fet que es necessita material d’aportació per a completar tot el volum de 
terraplè previst (tant de sòls adequats, emprats per a la coronació, com de sòls 
tolerables, emprats en la cimentació i nucli dels terraplens), a l’Annex 7 “Moviment 
de terres” es presenta una llista de les canteres i abocadors més pròxims a la zona 
d’obres. 

 

Estabilitat_ 
L’estabilitat d’un terraplè depèn normalment de dos factors: 

 L’estabilitat pròpia del terraplè. 
 

 L’estabilitat del conjunt terraplè – terreny de recolzament. 

Per tal de garantir una correcta estabilitat d’aquestes dues unitats caldria un estudi 
més detallat, però no se n’ha disposat cap. Com a referència, per a realitzar els 
càlculs s’haurien d’assignar unes característiques resistents al propi reblert i al sòl 
on es fonamenta, així com l’alçada de terraplè prevista i el gruix del subsòl sobre el 
qual s’ha de construir. Els factors de seguretat obtinguts haurien de donar una idea 
del risc de trencament del terraplè o del terreny derivat del pes de terres, sota unes 
condicions de pendent dels talussos.  

A efectes del present projecte, es considerarà que l’estabilitat pròpia del terraplè i 
del conjunt terraplè - terreny, per a les alçades previstes i considerant una adequada 
compactació (es considera recomanable que es realitzi estenent tongades de reduït 
espessor, preferiblement inferior a 30 cm, degudament compactades) queda 
garantida prenent una pendent de 3H:2V, obtenint així un factor de seguretat 
clarament suficient. 

És recomanable que la densitat resultant sigui, almenys, igual al 95% de la densitat 
del Pròctor Normal. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estabilitat dels terraplens s’ha d’assegurar 
garantint unes condicions del terreny de recolzament adequades. Per tant, es 
procedirà al sanejament dels espessors superficials tous i a l’adopció de mesures 
que garanteixin un bon drenatge del fonament. 
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A més, com que la llera del riu està a prop, es recomana una protecció de defensa 
mitjançant escullera o un element similar. 

 

5.4. DESMUNTS 

Estabilitat_ 
Tal i com passa als terraplens, no es disposa d’un estudi detallat sobre l’estabilitat 
dels desmunts. Es recomana, doncs, analitzar les característiques litològiques i 
estructurals dels desmunts previstos al llarg de la traça del projecte. L’estabilitat 
vindrà condicionada per dos factors: 

 La possibilitat de trencament a partir dels plans de discontinuïtat existents del 
massís rocós. En aquest cas, l’estabilitat dels talussos podrà ser estudiada amb 
els mètodes cinemàtics clàssics. 
 

 La possibilitat de trencament a través de la pròpia matriu del massís, sense la 
necessitat de coincidir amb els plans de discontinuïtat preexistents. En aquest 
cas, l’estabilitat pot ser analitzada a partir del mètode de l’equilibri límit. 

 
A efectes del present projecte, i subratllant la necessitat d’un estudi més precís, es 
recomana realitzar tots els talussos d’excavació dels desmunts amb pendents de 
l’ordre de 1H:3V, un pendent que actualment ja adopten els talussos de l’actual 
traçat. D’aquesta manera, es pot reduir l’erosió per escorrentia superficial o per 
l’acció del vent, així com millorar l’estabilitat d’aquests amb el pas del temps. 
Finalment, es recomana dissenyar un sistema de recollida i canalització de les 
aigües pluvials, tant en coronació com al peu dels talussos, amb la finalitat de 
minimitzar, dins del possible, la infiltració d’aigua al massís rocós. Aquest aspecte 
es tractarà a l’annex següent. 

 

Excavació_ 
Segons les observacions realitzades i les dades que es disposen, s’ha estudiat la 
facilitat d’excavació de les diferents unitats: 

 Materials paleozoics. Pissarres micacítiques (P) 

Presenten diferents graus d’alteració, que van des de roca lleugerament alterada 
de grau II fins a roca moderadament alterada o altament alterada de grau IV – V. 

Es disposa de pocs assajos de laboratori d’aquesta unitat, ja que es troba 
habitualment fracturada i les longituds extretes resulten insuficients pel seu 
anàlisi al laboratori. Únicament es disposa d’un resultat, on l’assaig de 
compressió simple dóna un valor de 18 MPa. 

Segons la taula d’excavació de Franklin (1974), aquesta unitat és ripable, tot i 
que les parts més alterades és possible que es puguin extreure mitjançant 
excavació amb màquina convencional. 
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Figura 10. Criteris d’excavabilitat de Franklin (1974).  
Font: Unión Española de Explosivos, S.A. 

 

 Materials terciaris (unitats T5 i T6) 

El desigual grau de cimentació d’aquesta unitat influeix en el mètode d’excavació. 
Les zones dèbilment cimentades o amb naturalesa de sòl seran excavades amb 
mitjans mecànics convencionals. Per a les zones de major cimentació serà 
necessari ripat o picat.  

 

 Sòl quaternaris (unitats Qa i Qac) 

Els sòls quaternaris podran ser excavats sense dificultats amb mitjans mecànics 
convencionals. 
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Aquest annex consta de tres parts clarament diferenciades i amb objectius diferents. 

La primera part correspon a la climatologia. L’objectiu d’aquesta fase és el de 
conèixer els valors de les característiques climàtiques de la zona que poden tenir 
influència en el desenvolupament de les obres o condicionar el seu disseny.  

La segona part correspon a l’estudi hidrològic, on s’analitzarà el règim de 
precipitacions i altres característiques hidrològiques de la zona objecte d’estudi. Es 
determinaran els cabals d’avinguda, anomenats cabals de referència, originats per 
la pluja a les conques interceptades pel traçat objecte d’aquest projecte, i que 
serviran de base pel dimensionament dels elements de drenatge de la nova 
carretera. 

A la tercera part s’especifica el disseny dels elements que componen el drenatge 
transversal i longitudinal del traçat del projecte. 
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Catalunya està molt influenciada per la proximitat del mar Mediterrani, oberta als 
vents del NE – E – SE, especialment a les serralades de la costa i del prelitoral. 

El Mediterrani actua de moderador de les masses d’aire que arriben, reforçant, en 
general, la seva humitat. A l’hivern tempera l’aire fred a baixos nivells troposfèrics, i 
a l’estiu refresca l’aire calorós. 

Els temporals de pluja més intensos estan associats als vents de l’E i del SE, quan 
una borrasca de baixa trajectòria passa des del Golf de Cadis cap a les Balears, a 
través de l’estret de Gibraltar. 

Les gotes d’aire fred (situades a alts nivells) sovint es situen a la vertical del Golf de 
Lleó o del Golf de València. Hi resisteixen de dos a quatre dies i desenvolupen 
potents capes de núvols de desenvolupament vertical, desencadenant finalment 
pluges torrencials i diluvis a la conca baixa dels rius i a les muntanyes de les 
serralades costaneres, fet que pot arribar a produir greus inundacions i 
desbordaments. L’època més freqüent que es poden produir aquests fenòmens va 
de la segona quinzena d’agost a la primera quinzena d’octubre. 

Per altra banda, els vents freds de component Nord que vénen de l’Europa central 
segueixen en superfície el curs dels rius amb direcció N o NW, especialment per les 
conques de l’Ebre, el Segre i el Llobregat. La tramuntana és un vent del Nord, sec, 
fred i a ràfegues, que prové de l’altre costat dels Pirineus, i bufa a borbollons, 
escombrant els núvols i obrint el cel. 

Cal mencionar també el vent de llevant, a ràfegues i violent del NE, que aixeca el 
mar picat ocasionant un fort onatge i perilloses condicions per a la navegació. Degut 
al seu caràcter brusc i inesperat, es podria dir que és una espècie de galerna 
mediterrània, que arrossega un fort temporal d’aigua i vent. Es passa de manera 
inesperada d’un vent fluix de component S, amb el cel serè i una temperatura 
agradable, a un vent de direcció NE, fred i turbulent, que avança empenyent una 
muralla de núvols de desenvolupament vertical acompanyats d’intensos ruixats i 
tempestes ocasionals. 

Tots aquests fenòmens determinen la tipologia de clima de la franja lateral est de 
Catalunya. Es tracta, doncs, del clima mediterrani, amb grans intervals de cel serè i 
ambient assolellat, hiverns suaus i abundants boires, i pluges intenses a la 
primavera i tardor. 

La província de Barcelona està molt protegida de les pertorbacions atlàntiques i el 
seu clima, tal i com ja s’ha esmentat, és netament mediterrani. Les temperatures 
són suaus, tot i que l’elevat nivell d’humitat a l’estiu produeix sensació de xafogor. 
La temperatura mitja anual és d’uns 15ºC (depenent la comarca) i la amplitud 
tèrmica anual, entre el mes més càlid i el més fred, és d’uns 14 ºC. Durant l’estiu, i 
al llarg del dia, és acusat l’efecte suavitzador de la brisa, mentre que a la nit la 
temperatura es manté alta, al voltant dels 20 ºC. 

A continuació, es presenten les dades comentades anteriorment en diagrames i 
mapes, on es pot apreciar la distribució de les precipitacions i les temperatures en 
temps i espai. 
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Figura 1. Amplitud tèrmica anual (ºC).  
Font: Atles Climàtic de Catalunya. Termopluviometria 

 

Figura 2. Temperatura mitjana anual (ºC).  
Font: Atles Climàtic de Catalunya. Termopluviometria 
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L’estiu i especialment l’hivern són estacions seques, i les pluges es concentren als 
equinoccis. Les ruixats torrencials predominen al setembre i octubre. La precipitació 
mitja anual és de l’ordre de 620 mm, i el nombre de dies de pluja és aproximadament 
de 100 a l’any. 

Les precipitacions en forma de neu són pràcticament anecdòtiques a prop de la 
costa. Tot i així, són més usuals a les zones més altes de la província (a la muntanya 
de Montserrat cau neu aproximadament uns cinc dies a l’any). 

 

Figura 3. Precipitació mitjana anual (mm).  
Font: Atles Climàtic de Catalunya. Termopluviometria 
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Figura 4. Climatologia del Baix Llobregat.  
Font: Servei Meteorològic de Catalunya (www.meteo.cat) 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi que es desenvolupa en aquest apartat analitza les possibles modificacions 
dels cabals per on discorren les aigües superficials, degut a l’efecte barrera provocat 
pel nou traçat. Caldrà minimitzar els efectes hidrològics que un nou traçat pot 
provocar sobre una conca. Per a fer-ho, serà necessari l’obtenció de les 
precipitacions diàries de càlcul per a diferents períodes de retorn. Posteriorment, 
aquests valors serviran de base per a l’obtenció dels coeficients d’escolament i altres 
paràmetres previs que permetran, finalment, calcular les cabals d’aportació de cada 
conca necessaris per al dimensionament dels elements de drenatge. 

Cadascuna de les obres de drenatge es projecta per un cabal calculat, el qual és 
relacionat amb la seva freqüència d’aparició i un període de retorn. Segons estableix 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, s’han 
de considerar els següents períodes de retorn: 

TIPUS ELEMENT DE DRENATGE PERÍODE DE RETORN (anys) 

Sistemes de drenatge longitudinal 25 

Obres de drenatge transversal 500 

Taula 1. Períodes de retorn per als diferents elements de drenatge.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 

Per tal d’estimar els cabals en funció dels diferents períodes de retorn, i per a 
cadascun dels cursos d’aigua afectats per les obres, s’aplicarà el Mètode Racional, 
d’acord amb la metodologia que proposa la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial i 
recolzada per la guia tècnica Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el 
gener de 2004. 

La metodologia a seguir és la següent: 

1. Determinació de les conques hidrogràfiques que s’intercepten amb el traçat. 
 
2. Càlcul de la precipitació de disseny. 
 
3. Càlcul del cabal de disseny. 
 
4. Càlcul dels paràmetres de les avingudes (calat, velocitat, etc.) 

Tot i així, cal remarcar que la Instrucció 5.2-IC indica certs paràmetres referents al 
drenatge de carreteres que no seran adoptats en el present estudi, ja que aquest 
projecte consta d’un traçat urbà, no d’una carretera. De totes maneres, gran part 
dels paràmetres adoptats seguiran les recomanacions tant de la Instrucció com de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, ja que proporcionaran resultats més conservadors, 
tot i no essent aquests d’obligat compliment. 

 

 

 

Hidrologia 
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3.2. DISSENY HIDROLÒGIC 

Caracterització de les conques_ 
El traçat discorre, al seu tram inicial, paral·lel al riu Llobregat. En aquesta zona 
s’haurà d’evitar l’efecte barrera que es pot produir sobre les aigües superficials 
provinents del Turó de la Coromina que desemboquen al riu, que es troba a menor 
cota que la planícia sobre la qual està projectada el traçat. El tram final, situat a la 
Serra de les Forques, suposa un altra zona conflictiva degut a l’elevat pendent del 
terreny por on s’escolaran les aigües superficials que desemboquen tant al riu 
Llobregat com al torrent Bo.  

Per a la definició de les conques interceptades pel traçat s’han fet servir 4 fulls de la 
base topogràfica a escala 1/25000 facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya 
(ICC). 
 
 Full 71-30: Olesa de Montserrat 
 
 Full 71-31: Martorell 

 
 Full 72-30: Terrassa 

 
 Full 72-31: Rubí 

 
Se n’ha delimitat l’àrea a partir de les corbes de nivell, comparant els punts de la 
mateixa corba entre els afluents de les diferents conques per tal de delimitar el límit 
de les mateixes. S’han obtingut un total de 5 conques interceptades, les quals es 
poden apreciar al plànol de l’Apèndix 1. De tres d’aquestes conques se n’ha 
comptabilitzat també una àrea parcial, (conques 1’, 2’ i 3’) degut a que el traçat les 
creua dues vegades transversalment. 

Les principals característiques de les conques estudiades queden reflectides a la 
següent taula: 

CONCA 
ÀREA 
(Km2) 

LONGITUD DEL 
CURS PRINCIPAL 

(Km) 

COTA SUPERIOR 
(m) 

COTA INFERIOR 
(m) 

PENDENT (J) 
(m/m) 

1 0,0768 0,561 160 50 0,196 

1’ 0,0593 0,366 160 70 0,246 

2 0,0822 0,442 170 50 0,271 

2’ 0,0347 0,205 170 100 0,341 

3 2,0412 3,041 190 50 0,046 

3’ 0,0147 0,236 130 110 0,085 

4 5,6635 6,978 300 40 0,037 

5 0,1187 0,311 140 50 0,289 

Taula 2. Característiques de les conques hidrogràfiques que intercepta el traçat projectat.  
Font: elaboració pròpia 
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Càlcul de la precipitació de disseny_ 
Les precipitacions màximes diàries han estat calculades en base a la publicació 
“Máximas lluvias diarias en la España peninsular”, editada pel Ministeri de Foment, 
i a través de l’aplicació MAXPLU. 

Seguint la metodologia indicada per a l’ús d’aquesta aplicació, s’obtenen les 
precipitacions de càlcul a partir de les següents dades d’entrada: 

- Coordenades UTM de l’estació o punt de referència, amb indicació del Fus 31. 

- Període de retorn de càlcul. 

Les dades de sortida que s’obtenen són les següents: 

- Valor mig de la precipitació màxima diària anual (mm/dia) 

- Coeficient de variació, Cv 

- Precipitació màxima diària (mm/dia), corresponent al període de retorn 
seleccionat, assumint una distribució SQRT – ET max. 

S’han calculat les precipitacions màximes diàries introduint les coordenades d’un 
punt representatiu de la zona de projecte. D’aquesta manera, s’obtenen els resultats 
de la següent taula: 

DADES D’ENTRADA DADES DE SORTIDA 
X (m) Y (m) Període de retorn (T) Pd (mm/dia) 

412783,5 4592202,0 

2 61 
5 87 

10 107 
25 134 
50 157 

100 180 
300 222 
500 241 

Taula 3. Precipitacions màximes diàries a un punt representatiu de la zona d’estudi, 
per a diferents períodes de retorn.  

Font: elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts de l’aplicació MAXPLU, del 
Ministeri de Foment 

La major part dels treballs hidrològics requereixen l’estimació de la pluja sobre una 
àrea determinada, que serà igual o menor al corresponent valor puntual calculat, 
degut a l’efecte de la no puntualitat. Un estudi de J.R. Témez (1991) proposa una 
senzilla expressió on hi plasma el fet que el valor mig real de la precipitació sobre 
una conca s’ha de veure afectat per un factor, en funció de l’àrea d’aquesta. 
L’expressió que proposa és la següent: 

KA = 1                                           A ≤ 1 km2 

KA = 1 - 
log A

15
                                A > 1 km2 

On: 

KA = Coeficient de simultaneïtat. És adimensional i minora la precipitació diària Pd. 

A (km2) = Superfície de la conca. 
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Per tant, el volum de precipitació diària es calcula mitjançant l’expressió: 

𝑃𝑃𝑑𝑑 ' =  KA · Pd 

On: 

KA = Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd. 

Pd (mm) = Volum de precipitació diària per al període de retorn considerat. 

Pd’ (mm) = Volum de precipitació diària corregit. 

 

3.3. CÀLCUL DELS CABALS DE DISSENY 

Per calcular els cabals associats a un cert període de retorn s’ha utilitzat la fórmula 
del Mètode Racional: 

Q = 
C · I · A

3,6
 · K 

On: 

Q (m3/s) = Cabal punta al punt de desguàs corresponent i a un cert període de 
retorn. 

C = Coeficient d’escolament de la conca drenada (adimensional). 

A (km2) = Superfície de la conca vessant. 

I (mm/h) = Intensitat mitja de la  precipitació corresponent al període de retorn 
considerat i a un interval igual al temps de concentració de la conca. 

K = Coeficient d’uniformitat (adimensional) que el CEDEX ha establert 
experimentalment com: 

K = 1 + 
tc

1,25

tc
1,25 + 14

 

On: 

tc (h) = temps de concentració  

 

Temps de concentració d’una conca, tc_ 
El temps de concentració d’una conca hidrogràfica és el temps necessari perquè el 
cabal sortint s’estabilitzi quan es produeixi una precipitació d’intensitat constant 
sobre tota la conca. És a dir, és el temps que triga a arribar al punt més baix d’una 
conca la precipitació caiguda al punt més allunyat d’aquest.  

Per a l’obtenció del temps de concentració s’han de diferenciar dos casos: 
 
 Conques a desguassar mitjançant obres de drenatge transversal. 

 
 Conques a desguassar mitjançant obres de drenatge longitudinal. 
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Totes les conques són caracteritzades per un curs principal. D’aquest se’n mesura 
la longitud i les cotes inferior i superior, amb les quals s’obté el pendent mig del curs.  

Pel que fa al drenatge transversal, es pot suposar que el curs principal de totes les 
conques té un flux canalitzat, i per a determinar el temps de concentració s’empra 
la fórmula de Témez, que aplica un coeficient reductor en funció del grau 
d’urbanització de la conca: 

a) Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 
conca. 

tc = 0,3 · �
L

J1/4�
0,76

   

Un cop fet l’estudi sobre els diferents usos del sòl, que s’explicarà més endavant, 
es conclou que s’utilitzarà aquesta fórmula pel càlcul dels temps de concentració 
de les conques 1, 1’, 2 i 2’. 
 

b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 
pluvials no unificat o complet i un curs principal no revestit amb material 
impermeable i de petita rugositat com el formigó. 
 

tc = 
1

1 +  �𝜇𝜇(2 −  𝜇𝜇)
·0,3 · �

L
J1/4�

0,76

 

 
Atenent als diferents usos del sòl, s’aplicarà aquesta fórmula a les conques 3, 3’, 
4, 5 i 6. Es considerarà que les zones impermeables d’aquestes conques 
compleixen les especificacions d’aquest apartat. 
 

c) Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca, amb clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat. 
 

tc = 
1

1 +  3�𝜇𝜇(2 −  𝜇𝜇)
·0,3 · �

L
J1/4�

0,76

 

 
Aquesta última fórmula no s’aplicarà per a cap de les conques ja que es 
considera que cap d’elles compleix amb les especificacions detallades. 

 

On: 

tc (h) = Temps de concentració. 

J (m/m) = Pendent mig del curs principal. 

L (km) = Longitud del cus principal.  

μ (km2/km2) = Grau d’urbanització de la conca. 
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Pel que fa al drenatge longitudinal, s’assumeix que se segueix un flux difús, no 
canalitzat i, per tant, la determinació del temps de concentració pels marges de la 
plataforma es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 2.4 de la Instrucció 5.2-IC, no 
essent aplicable l’anterior formulació. Aquest apartat explica que, pel càlcul de 
cabals a desaiguar, per cunetes procedents de la plataforma i dels talussos, sol 
emprar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts, amb recorreguts d’aigua de 
30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones cobertes de 
vegetació. El temps de concentració per a marges i vessants es pot obtenir a partir 
de l’àbac següent: 

 

Figura 5. Temps de concentració per a marges de la plataforma o 
vessants.  

Font: Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 

 

Intensitat de precipitació, I_ 
La intensitat de precipitació que defineix el cabal de projecte de cada conca té la 
següent expressió: 

I𝑡𝑡
Id

 = � 
I1
Id

 �

280,1- 𝑡𝑡𝑐𝑐0,1

0,4
 

On: 

Id (mm/h) = Intensitat mitjana diària de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat. Es calcula a partir de la fórmula: 
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Id = 
P'd
24

 

On: 

Pd’ (mm) = Precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat. 
S’obté tal i com ja s’ha explicat anteriorment, en base a la publicació “Máximas 
lluvias diarias en la España peninsular”. 

I1 (mm/h) = Intensitat horària de precipitació, corresponent al període de retorn 
considerat. S’obté a través de la raó I1/Id, el valor de la qual apareix al Mapa de 
Isolínies de la Instrucció 5.2-IC, i que a la zona d’estudi val 11: 

 

Figura 6. Mapa d’isolínies I1/Id.  
Font: Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 

tc (h) = Temps de concentració. 

I = It per a t igual al temps de concentració. 

 

Coeficient d’escolament, C_ 
Aquest coeficient depèn de l’estat inicial del sòl de la conca. És fruit d’una observació 
detallada de la naturalesa de la superfície, els usos del sòl i el pendent del curs 
principal de la conca. Es pot calcular en funció de la precipitació màxima diària pel 
període de retorn considerat, segons l’equació següent: 

C = 0                                                  P < P0' 

C = 
(Pd - P0') · (Pd + 23P0')

(Pd + 11P0')2               P > P0'    

On: 

Pd (mm/dia) = Precipitació total diària corresponent al període de retorn considerat. 
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P0’ (mm) = Llindar d’escolament corregit, que es calcula de la següent manera: 

P0
'  = M · P0 

P0 (mm) = Llindar d’escolament. És la quantitat de pluja que cal que caigui abans 
que comenci a córrer l’aigua pel terra. 

M = Multiplicador regional (1,3 per a tota Catalunya). 

Per obtenir el paràmetre P0 s’utilitza la taula del Soil Conservation Service, amb els 
seus valors en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i 
el grup de sòl. Aquests valors s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de 
tipus II, les quals corresponen a condicions normals. Aquesta informació es pot 
trobar a la guia tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques 
per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”. 

 

Taula 4. Valors del llindar d’escolament P0 en condicions antecedents d’humitat de tipus II.  
Font: “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicat per l’ Agència 

Catalana de l’Aigua. 
 

El model classifica els grups de sòl en quatre tipus: 

A. Sòls en què l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan 
formats per sòls granulars de poca potència (espessor de la capa de sòl), 
bàsicament sorres i sorres llimoses. 
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B. Sòls que, quan estan molt humits, tenen una capacitat d’infiltració moderada. 
Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, amb litologies 
franco-sorrenques, franques, franco-argiloses-sorrenques o franco-llimoses. 
Normalment estan bé i moderadament ben drenats. 
 

C. Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per 
sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-
llimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. 
 

D. Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen estrats 
argilosos superficials i propers a la superfície. Estan pobrament o molt pobrament 
drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics permanentment 
propers a la superfície i els sòls de molt poca potència (litosòls). 

 
Per saber el grup o grups de sòl que cal considerar per a la zona d’estudi del present 
projecte, s’han utilitzat les taules A1.3, A1.4, A1.5 i A1.6 de la publicació 
“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, emès per l’ 
Agència Catalana de l’Aigua. Allà es relacionen els codis de la cartografia geològica 
de l’ICC (de la qual ja se’n té una descripció extensa a l’Annex 3 d’aquest projecte) 
amb els grups de sòl, segons la classificació de l’SCS. La pràctica totalitat del sòl 
de les conques que s’estan analitzant està format per nivells de lutites, gresos i 
conglomerats que, seguint les indicacions de les taules anunciades anteriorment, 
corresponen al grup del sòl de tipus B. S’adoptarà, doncs, aquesta categoria com 
a representativa per a totes les conques. 
El pendent de totes les conques hidrogràfiques es considerarà clarament superior 
al 3%. Així mateix, pel que fa a les característiques hidrològiques, cal remarcar el 
fet que, donada l’estacionalitat de les feines agrícoles, la forma de cultiu de les 
diferents espècies pot variar d’una temporada a una altra i dins d’una mateixa conca. 
Això vol dir que tant es pot adoptar la característica hidrològica R (superfícies en 
què el cultiu es fa segons les corbes de nivell) com la característica hidrològica N 
(superfícies en què el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent). Per ser aquesta 
última més crítica, atenent a l’obtenció de cabals d’aportació, s’adoptarà sempre la 
característica N. Per altra banda, tant per praderies, plantacions regulars 
d’aprofitament forestal i masses forestals es consideraran aquelles característiques 
més adients a cada cas. 
Finalment, i de cara a determinar els diferents usos del sòl de les conques 
estudiades, s’ha utilitzat el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC, 4a 
edició) per analitzar amb detall l’ús de les diferents àrees parcials que conformen 
les conques. Se n’ha elaborat un mapa especialment per a les 5 conques d’estudi, 
el qual es pot consultar a l’Apèndix 2. Així doncs, com que totes les conques són 
heterogènies pel que fa als conreus existents o al tipus de sòl, el coeficient P0 es 
treu com la mitja ponderada de les àrees parcials: 
 

P0 = 
∑P0i· Ai
∑Ai
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ÚS DEL SÒL 

CONCA 1 

ÀREA  (km2) = 0,0768 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient 
P0i (mm) 

Guaret 0,0000 0,00 11 

Rotació de conreus densos 0,0000 0,00 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0128 16,69 34 

Massa forestal espessa 0,0640 83,31 47 

Zones impermeables 0,0000 0,00 2 

TOTAL 0,0768 100,00  

Llindar 
d'escolament de 

la conca (P0) 
44,83 

Taula 5. Llindar d’escolament de la conca 1.  
Font: elaboració pròpia 

 

3.4. RESULTATS 

Un cop descrits tots els paràmetres, s’han agrupat en un full de càlcul i s’han 
particularitzat per a cada conca. L’estructura d’aquests fulls es descriu a continuació: 

1. Introducció de dades. És on consten les característiques de cada conca: 
 
 Àrea de la conca. 

 Longitud del curs d’aigua principal. 

 Desnivell mig. 

 Pluja màxima diària. 

 Pluja màxima diària corregida, amb l’ajut del coeficient de simultaneïtat. 

 Intensitat mitjana de precipitació. 

 Llindar d’escolament. 

 Llindar d’escolament corregit. 

 Grau d’urbanització. 

 

2. Resultats. Seguint la metodologia del Mètode Racional s’obté, un cop introduïdes 
les dades inicials, el temps de concentració, la intensitat de precipitació, el 
coeficient d’escolament i, finalment, els cabals d’aportació de cada conca. 
 

La taula següent mostra el càlcul hidrològic dut a terme per a la conca 1, amb el 
cabal associat al període de retorn establert. 
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 DESCRIPCIÓ SÍMBOL UNITATS CONCA 1 

DADES 
INICIALS 

Àrea de la conca A km2 0,0768 

Longitud del curs principal L km 0,561 

Pendent mitjà del curs principal J m/m 0,196 

Pluja màxima diària Pd mm 180 

Coeficient de simultaneïtat KA - 1 

Pluja màxima diària corregida Pd' mm 180 

Intensitat mitjana diària de 
precipitació Id mm/h 7,5 

Llindar d'escolament P0 mm 44,8309 

Llindar d'escolament corregit P0' mm 58,2802 

Grau d'urbanització μ km2/km2 0,00 

RESULTATS 

Temps de concentració tc h 0,2635 

Intensitat màxima mitjana It mm/h 108,5471 

Coeficient d'escolament C - 0,2745 

Coeficient d'uniformitat K - 1,0133 

Cabal d'aportació Q m3/s 0,6444 

Taula 6. Càlcul del cabal d’aportació de la conca 1.  
Font: elaboració pròpia 

A l’Apèndix 3 s’adjunten la resta de resultats obtinguts de cada conca, per a períodes 
de retorn de 100 i 500 anys. 
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El disseny de les obres de drenatge ha de garantir el desguàs dels cabals 
d’avinguda calculats anteriorment, així com la possibilitat de neteja en cas 
d’obstrucció, la resistència davant d’erosions i la mínima afecció al curs natural de 
l’aigua i al seu entorn. 

En aquest apartat es dimensionaran les diferents obres de drenatge d’acord amb 
les dues tipologies existents, longitudinals i transversals, i es determinaran les seves 
ubicacions. 

 

4.1. DRENATGE TRANSVERSAL 

Criteris generals_ 
La presència d’una carretera interromp la xarxa de drenatge natural del terreny i, 
per tant, s’han de disposar els elements suficients per a permetre la continuïtat de 
la xarxa i el pas de l’aigua per sota el traçat. 

Pel dimensionament de les obres de drenatge transversal s’ha partit del cabal 
corresponent a un període de retorn de 500 anys, tal i com especifica l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA).  

Les obres de drenatge han de ser capaces de desguassar els cabals d’avinguda 
considerats a la zona d’estudi. Les sobreelevacions provocades i les velocitats de 
circulació de l’aigua són aspectes importants que s’han de considerar, ja que 
influiran en la durabilitat del material i la correcta circulació i evacuació dels materials 
d’arrossegament. És per això que un aspecte important que cal considerar a l’hora 
de dimensionar obres de drenatge és la velocitat mínima i màxima de l’aigua que hi 
circula. Si la velocitat és molt elevada podria produir-se socavació, erosió i 
arrossegament de terres, mentre que si la velocitat és molt baixa es podria produir 
sedimentació de partícules en suspensió i sòlids, amb la conseqüent pèrdua de 
secció de l’obra. Per tal d’evitar aquests possibles problemes, s’estableixen uns 
llindars inferiors i superior de velocitats, que depenen del pendent longitudinal i del 
tipus de revestiment: 
 
 Velocitat mínima aconsellable: 0,25 m/s 

 
 Velocitat a partir de la qual es considera aconsellable revestir: 1,20 m/s 

 
 Velocitat màxima admissible amb revestiment de formigó: 4,5 - 6 m/s 

 
En tot moment, les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar 
convenientment protegides en front a l’erosió. 

Per altra banda, segons la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial, les dimensions 
interiors de les obres de drenatge no poden ser inferiors a ϕ 2 m, en cas de ser 
circulars, o 2x2 m2, en cas de ser rectangulars. S’adopten aquestes limitacions per 
tal de poder accedir a l’interior de la canalització i dur a terme labors de neteja i 
manteniment. Aquests valors, però, no seran aplicats en aquest estudi, ja que la 
majoria dels cabals de càlcul que travessen el traçat urbà tenen valors molt inferiors 
als que s’acostumen a donar en una carretera convencional. En aquells casos on 
els cabals de disseny són inferiors a 3 m3/s (Q500 < 3 m3/s) en carreteres, la Norma 

Drenatge 
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5.2-IC també indica que es poden utilitzar seccions inferiors a les prèviament 
mencionades, sempre i quan es compleixin els requisits establerts pel que fa a la 
relació longitud/secció, que es mostren a la taula següent: 
 

Com que la plataforma del traçat objecte d’estudi té una amplada al voltant dels 10 
m, la longitud de les obres de drenatge no seria mai inferior a aquests valors. En 
conseqüència, el diàmetre dels col·lectors seria, en aquells casos on el cabal Q500 
< 3 m3/s, igual a 1,5 m. Tot i així, i tornant a posar en evidència que el present 
projecte tracta un traçat urbà i no una carretera convencional, l’adopció d’aquest 
diàmetre podria ser molt excessiu en punts on el cabal sigui molt baix, quedant l’obra 
de drenatge excessivament sobredimensionada. És per això que s’adoptaran 
diàmetres inferiors a 1,5 metres. 

 

Seccions adoptades_ 
En una primera fase, s’han dimensionat les obres de drenatge en règim uniforme 
mitjançant la fórmula de Manning - Strickler: 

Q = 
Ah · Rh

2/3 · I1/2

n
 

On: 

Q (m3/s) = Cabal evacuat per l’obra de drenatge. 

Ah (m2) = Àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua. 

Rh (m) = Radi hidràulic. 

I (m/m) = Pendent de la línia d’energia. 

n = Coeficient de rugositat de Manning (0,013 – 0,016 segons la taula 19 de la 
Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial”). 

Degut al règim uniforme, el pendent de la línia d’energia (I) s’iguala al pendent de 
l’obra de drenatge (i), que ve determinat pel pendent del curs natural de l’aigua. 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el qual es 
construirà l’obra de drenatge. Per a estructures de formigó s’estima un valor de 
0,015. 

El radi hidràulic (Rh) depèn de l’altura de la làmina d’aigua a l’interior de l’obra de 
drenatge i s’expressa com: 

Rh= 
Ah

Pm
 

On: 

LONGITUD (m)  3  4  5  10  15  

MÍNIMA DIMENSIÓ (m) 0,6  0,8  1,0  1,2  1,5  1,8 

Taula 7. Relació longitud/secció per a canonades on Q500 < 3 m3/s. 
 Font: Norma 5.2-IC Drenaje Superficial 
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Ah (m2) = Àrea que ocupa l’aigua en la secció transversal i que, per tant, depèn de 
l’altura de la làmina lliure a l’interior de l’obra de drenatge. 

Pm (m) = Perímetre mullat, corresponent a la part del perímetre de la secció 
transversal de l’obra de drenatge que es situa per sota la làmina lliure. 

Per determinar la idoneïtat d’una certa secció, s’estudiarà el calat resultant, amb 
unes condicions de pendent i radi donades, a partir del cabal d’aportació que 
s’acaba de calcular de cada conca hidrològica. Es realitzaran els càlculs amb 
seccions circulars de diàmetres de 1,5 m i 1 m. 

Per determinar els calats que es donen als col·lectors circulars convé obtenir l’àrea 
de la secció de col·lector ocupada per l’aigua, en funció de l’angle, tal i com es 
mostra a la figura següent: 

 

Figura 7. Àrea ocupada per l’aigua en un col·lector circular.  
Font: elaboració pròpia 

Així, si per a un gir d’angle 2π li correspon una àrea de π·R2, per a un gir d’angle α 
li correspon una àrea X. El valor que s’obté d’X es multiplica per 2, pel fet de 
considerar els dos costats respecte l’eix vertical de simetria, tal i com s’ha vist a la 
figura anterior. Per tant, el valor d’X tindrà la següent expressió: 

X = 2 ·
α

2π
· π · R2 = α · R2 

Restant l’àrea obtinguda menys l’àrea del triangle comprès entre la superfície de 
l’aigua i el centre del tub, s’obté l’àrea definitiva de la secció de col·lector ocupada 
per l’aigua: 

Ah = α · R2- 2 · 
R · cos α · R · sin α

2
= R2· (α - cos α · sin α) 

 

 

 

Per altra banda, el perímetre mullat vindrà donat per l’expressió següent: 
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Pm = 2 · α · R 

A partir d’aquestes característiques, es presenten els resultats del drenatge 
transversal projectat per a la nova traça. La caracterització de les obres de drenatge 
de secció circular és la següent: 

Els radis adoptats pels col·lectors que recullen els cabals de les conques 1, 1’, 2, 2’ 
i 5 es consideren adequats ja que, sota condicions extremes (tenint en compte el 
cabal d’aportació Q500), són capaces de desguassar sense problemes tota l’aigua i, 
a més, hi ha sempre un resguard suficient entre la làmina lliure de l’aigua i la clau 
del col·lector. A més, les velocitats assolides entren dins els llindars màxims 
establerts a la Instrucció 5.2-IC, de manera que no hi hauria problemes de 
socavació, erosió ni arrossegament de terres. 

Per altra banda, tal i com es pot observar a la taula anterior, a la conca 3’ existeix 
un petit curs d’aigua que forma el seu curs principal i que té un cabal d’aportació 
molt baix. En aquest cas, s’ha optat per no construir cap obra de drenatge, i desviar, 
mitjançant el drenatge longitudinal, aquest curs d’aigua. 

Donat l’elevat cabal obtingut a la conca 3 serà necessària una obra de drenatge 
transversal de major envergadura que les fins ara esmentades. Així, l’obra de 
drenatge 5 consistirà en projectar un viaducte de 80 metres (del P. K. 1 + 020 fins 
al P. K. 1 + 100) per travessar el Torrent Bo. Aquest conformarà el segon tram del 
viaducte, el primer tram del qual transcorre entre el PK 0 + 940 i el PK 0 + 970, que 
serveix per creuar la línia de ferrocarrils de RENFE Rodalies. Alhora, la conca 4 
també destaca per presentar un elevat cabal. En aquest cas, s’optarà per dissenyar 
la mateixa tipologia que ha usat la línia de l’AVE, la qual hi passa a pocs metres. 
S’utilitzarà, doncs, un calaix prefabricat de formigó que, igual que el viaducte, serà 
descrit a l’Annex 10 “Tipologia estructural”. 

Cal esmentar que, degut a la construcció del viaducte entre el PK 0 + 940 i el PK 0 
+ 970, s’anul·la la O.D. 3, ubicada inicialment al PK 0 + 940, corresponent a la 
recol·lecció de l’escorrentia provinent de la conca 2. Per tant, no es tindrà més en 

O.D. PK CONCA TIPOLOGIA 
PENDENT 

(m/m) 
Q500 

(m3/s) 
α 

(Rad.) 
y  

(m) 
v 

(m/s) 

1 0 + 700 1 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 1,17 1,15 1,06 2,67 

2 0 + 580 1’ Tub circular ϕ 1 m 0,02 0,95 1,35 0,61 3,34 

3 0 + 940 2 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 1,43 1,22 1,01 2,83 

4 0 + 320 2’ Tub circular ϕ 1 m 0,02 0,60 1,17 0,69 2,94 

5 1 + 060 3 Viaducte - 33,63 - - - 

6 0 + 100 3’ Cabal desviat - 0,34 - - - 

7 2 + 140 4 Calaix formigó - 65,50 - - - 

8 1 + 620 5 Tub circular ϕ 1,5 m 0,01 2,71 1,5 0,80 3,36 

Taula 8. Tipologia de les obres de drenatge transversal adoptat en funció de les característiques 
hidrològiques de cada conca.  

Font: elaboració pròpia 
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compte aquesta obra de drenatge, ja que la presència del viaducte no suposarà cap 
problema per mantenir la continuïtat hidrològica d’aquella zona. 

 

4.2. DRENATGE LONGITUDINAL 

Introducció_ 
L'aigua que cau sobre la plataforma i, especialment, sobre la calçada, s'elimina cap 
a les vores de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això, es 
dota d'un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a l’evacuació. 
Per a les alineacions corbes, el peralt ja compleix aquesta funció.  

Aquestes aigües d’escorrentia es recullen mitjançant els diferents elements de 
drenatge longitudinal per a ser desguassats, finalment, a les lleres naturals. La seva 
instal·lació no implicarà danys ni perjudicis al trànsit, ni al propi dispositiu de 
drenatge o a les zones confrontants. A continuació, s’exposaran d’una manera breu 
els principals elements de drenatge longitudinal que s’han considerat en l’elaboració 
del projecte constructiu del nou traçat. 
 
 Cunetes de peu de desmunt (TTR-15). 

 Cunetes de peu de terraplè (revestides de formigó). 

 Tubs de formigó (continuïtat del drenatge longitudinal). 

 Canals transversals de drenatge i baixants. 

Les cunetes es disposaran amb el mateix pendent longitudinal que la rasant de la 
nova traça, amb un valor mínim del 0,5% en tots els punts. Un pendent menor podria 
comportar problemes de sedimentacions, amb la posterior pèrdua de secció de les 
obres de drenatge.  

Novament, per al càlcul del cabal s'ha utilitzat la fórmula de Manning – Strickler. 

 

Cunetes de peu de desmunt o de plataforma_ 
Als trams on el vial discorre en desmunt, s'han previst cunetes de tipus TTR-15. 
Aquest tipus de cunetes segueixen el traçat del vial i canalitzen l’aigua provinent del 
desmunt i de la plataforma (aquesta última, provinent dels canals de drenatge 
transversal que discorren perpendiculars a la vorera) fins a la llera natural. 

 CUNETA LATERAL TTR – 15 
Coeficient de rugositat, n (s/m1/3) 0,015 

Talús interior, Ti (m) 6 
Talús exterior, Te (m) 0,25 

Profunditat màxima, H (m) 0,24 
Ample total cuneta (m) 1,50 

Taula 9. Definició geomètrica de la cuneta lateral TTR – 15. 
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta d’altres projectes 
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Figura 8. Definició geomètrica de la cuneta lateral TTR – 15.  
Font: consulta d’altres projectes 

Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s'ha realitzat un estudi de la seva 
capacitat a secció plena, per a una àmplia gamma de pendents. El càlcul s'ha 
realitzat aplicant l'equació de Manning, amb un coeficient de rugositat de 0,015. A 
continuació se'n presenten els resultats: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENDENT (%) CABAL (m3/s) VELOCITAT (m/s) 
0,10 0,08 0,47 
0,25 0,13 0,74 
0,50 0,19 1,05 
0,75 0,23 1,29 
1,00 0,27 1,49 
1,25 0,30 1,66 
1,50 0,33 1,82 
1,75 0,35 1,97 
2,00 0,38 2,10 
2,25 0,40 2,23 
2,50 0,42 2,35 
2,75 0,44 2,47 
3,00 0,46 2,58 
3,25 0,48 2,68 
3,50 0,50 2,78 
3,75 0,52 2,88 
4,00 0,54 2,98 
4,25 0,55 3,07 
4,50 0,57 3,16 
4,75 0,58 3,24 
5,00 0,60 3,33 
5,25 0,61 3,41 
5,50 0,63 3,49 
5,75 0,64 3,57 
6,00 0,66 3,64 
6,25 0,67 3,71 
6,50 0,68 3,78 
6,75 0,69 3,85 
7,00 0,71 3,93 
7,25 0,72 4,00 
7,50 0,73 4,06 
7,75 0,74 4,13 
8,00 0,76 4,22 
8,25 0,77 4,28 
8,50 0,78 4,33 
8,75 0,79 4,39 
9,00 0,80 4,44 
9,25 0,81 4,50 
9,50 0,82 4,56 
9,75 0,83 4,61 
10,00 0,84 4,67 

Taula 10. Cabals i velocitats adoptades per a diferents 
pendents de la cuneta lateral TTR – 15, a secció plena.  

Font: elaboració pròpia 
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Cunetes longitudinals de terraplens_ 
Pel que fa al drenatge longitudinal als terraplens, s’han dissenyat cunetes al peu del 
terraplè. Seran cunetes revestides de formigó, d’1 m d’amplada per 0,33 m de 
profunditat. Els terraplens drenaran de manera natural l’aigua que cau sobre la seva 
superfície i mitjançant les baixants l’aigua provinent de la calçada, que ve 
canalitzada a través dels canals transversals de drenatge que transcorren 
perpendiculars a les voreres. Es disposarà d’hidrosembra, que estabilitzarà els 
talussos en front a l’erosió, sense necessitat de prendre majors precaucions.  

 
Pel que fa a les baixants, s’han utilitzat estructures de formigó, per tal de poder 
suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. Seran peces encaixades entre si 
que, al quedar articulades, permeten certa deformació de la base d’assentament, i 
són, per tant, fàcilment adaptables a l’entorn. Així mateix, al ser elements 
prefabricats, la seva posada en obra és relativament senzilla.  

El perfil longitudinal de la baixant s’ha dissenyat en forma de corba, per a poder 
adaptar-se a la trajectòria natural de l’aigua. Al peu, o sortida del terraplè, on l’aigua 
tindrà una major velocitat, s’ha  dissenyat un perfil en corba, de manera que l’entrega 
a la cuneta de peu de terraplè es realitza a un punt més baix, i així la velocitat de 
l’aigua pot quedar esmorteïda o contrarestada, sense produir-se esquitxades. 
Aquestes arquetes seran de 0,7 m x 0,7 m.  

 

Comprovació del drenatge longitudinal proposat_ 
Per a poder realitzar la comprovació de verificació del correcte funcionament de la 
cuneta TTR – 15, s’utilitzarà, novament, el Mètode Racional: 

Q = 
C · I · A

3,6
 · K 

Aquest cop, s’analitzarà només aquell cas més desfavorable pel que fa a la capacitat 
del drenatge longitudinal. 

Tal i com determina la Norma 5.2-IC, s’utilitzarà un període de retorn de 25 anys per 
al càlcul dels drenatges longitudinals, que a la zona on s’ubica la traça projectada 
és de 134 mm/dia. El cas més desfavorable es produeix entre el PK 0+080 i el PK 
0+300 (220 m), un recorregut amb trams que arriben a tenir un pendent del 9,89% i 
on el traçat gira cap a la dreta, de manera que tota l’aigua de la calçada drena cap 
al marge dret del vial, que és on hi ha ubicada la cuneta, al ser un tram en desmunt. 
L’aigua que s’acumula al llarg de tot aquest tram és canalitzada a través de la 
pavimentació amb rigoles, i posteriorment conduïda a les cunetes de desmunt a 
través dels canals transversals de drenatge, que travessen les voreres 
perpendicularment. La cuneta de desmunt, doncs, recull gradualment aquestes 
aportacions d’aigua.  

Pel disseny de les cunetes, que integren el drenatge longitudinal, s’ha considerat 
com a superfície drenada la corresponent a una banda de 9,5 m d’amplada, 
corresponent a tota la plataforma pavimentada al llarg de la longitud total del tram 
estudiat. Per tant: 

A = 9,5 · L = 9,5 · 220 = 2090 m2 = 0,00209 km2 
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El temps de concentració de la plataforma s’ha calculat utilitzant la Figura 5, que 
apareix a l’apartat 3. Tal i com s’observa a la figura, que a continuació es torna a 
reproduir particularitzant-la pel cas present, el temps de concentració ha resultat ser 
de 8 min = 0,133 h. 

 

Figura 9. Temps de concentració per al marge de la 
plataforma al llarg del tram d’estudi.  

Font: elaboració pròpia a partir de la figura 2.3 de la 
Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial 

Un cop determinat el temps de concentració, el coeficient d’uniformitat K resulta: 

K = 1 + 
tc

1,25

tc
1,25 + 14

 = 1,006 

La intensitat de pluja corresponent a l’interval de temps del període de concentració 
es calcula mitjançant l’expressió: 

𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑

 = � 
𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑

 �
280,1− 𝑡𝑡𝑐𝑐0,1

0,4
 

Considerant la relació I1/Id = 11, tal i com s’ha explicat a l’apartat de dimensionament 
de les obres de drenatge transversal, i una intensitat diària Id = 134/24, s’obté una 
intensitat de: 

It = 178,49 mm/h 

Finalment, el coeficient d’escolament utilitzat pel cas de paviments s’estima 
aproximadament de 0,75. 

Considerats tots aquests valors, el cabal de disseny més desfavorable per a les 
obres de drenatge longitudinal és: 

Q = 0,28 m3/s 

30 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 
de Castellbisbal 

             Annex 4. Climatologia, hidrologia i drenatge 
 

 



 

A aquest cabal se li ha d’afegir, a més, el cabal desviat provinent de la conca 3’ (es 
considera, com a cas més crític, el cabal ja calculat Q500 = 0,34 m3/s). Amb tot, 
doncs, es té un cabal màxim de: 

Q = 0,62 m3/s 

Aquest cabal és menor que el màxim que pot suportar la cuneta lateral TTR – 15 
amb pendents del 9,89%, que són els màxims que s’adopten al llarg d’aquest tram 
d’estudi. Per tant, es considera una opció adequada per al drenatge longitudinal del 
nou vial. 

Finalment, i des d’un punt de vista hidrològic, no es preveu cap altre punt d’interès 
pel que fa al drenatge de terraplens. No s’han trobat antecedents severs a nivell 
d’inundacions a la zona que obliguin a analitzar els efectes de possibles inundacions 
a l’àmbit del projecte. 
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LLINDARS D’ESCOLAMENT DE CADA CONCA_ 
 

 

 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 1' 

ÀREA (Km2) = 0,0593 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient 
P0i (mm) 

Guaret 0,0000 0,00 11 

Rotació de conreus densos 0,0000 0,00 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0098 16,59 34 

Massa forestal espessa 0,0495 83,41 47 

Zones impermeables 0,0000 0,00 2 

TOTAL 0,0593 100,00  

 
Llindar 

d'escolament de 
la conca (P0) 

44,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 1 

ÀREA  (Km2) = 0,0768 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient 
P0i (mm) 

Guaret 0,0000 0,00 11 

Rotació de conreus densos 0,0000 0,00 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0128 16,69 34 

Massa forestal espessa 0,0640 83,31 47 

Zones impermeables 0,0000 0,00 2 

TOTAL 0,0768 100,00  

Llindar 
d'escolament de 

la conca (P0) 
44,83 



 

 

 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 2' 

ÀREA (Km2) = 0,0347 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,0000 0,00 11 

Rotació de conreus densos 0,0011 3,17 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0020 5,64 34 

Massa forestal espessa 0,0308 88,96 47 

Zones impermeables 0,0008 2,23 2 

TOTAL 0,0347 100,00  

 
 

Llindar 
d'escolament de 

la conca (P0) 
44,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 2 

ÀREA (Km2) = 0,0822 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,0086 10,49 11 

Rotació de conreus densos 0,0011 1,33 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0105 12,72 34 

Massa forestal espessa 0,0596 72,59 47 

Zones impermeables 0,0024 2,87 2 

TOTAL 0,0822 100,00  

 
 

Llindar 
d'escolament de 

la conca (P0) 
39,96 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 3 

ÀREA (Km2) = 2,0412 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,0785 3,84 11 

Rotació de conreus densos 0,0142 0,69 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0794 3,89 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0431 2,11 34 

Massa forestal mitjana 0,8892 43,56 34 

Massa forestal espessa 0,5806 28,44 47 

Zones impermeables 0,3562 17,45 2 

TOTAL 2,0412 100,00  

 
Llindar 

d'escolament de 
la conca (P0) 

30,92 

ÚS DEL SÒL 

CONCA 3' 

ÀREA (Km2) = 0,0147 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,0000 0,00 11 

Rotació de conreus densos 0,0035 23,98 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0039 26,39 34 

Massa forestal espessa 0,0053 35,66 47 

Zones impermeables 0,0021 13,97 2 

TOTAL 0,0147 100,00  

 
 

Llindar 
d'escolament de 

la conca (P0) 
31,53 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚS DEL SÒL 

CONCA 5 

ÀREA (Km2) = 0,1187 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,0376 31,70 11 

Rotació de conreus densos 0,0000 0,00 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,0000 0,00 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,0000 0,00 34 

Massa forestal mitjana 0,0157 13,25 34 

Massa forestal espessa 0,0586 49,40 47 

Zones impermeables 0,0067 5,66 2 

TOTAL 0,1187 100,00  

 
Llindar 

d'escolament de 
la conca (P0) 

31,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÚS DEL SÒL 

CONCA 4 

ÀREA (Km2) = 5,6635 

Àrea parcial 
(km2) 

% sobre l'àrea total 
de la conca 

Coeficient P0i 

(mm) 

Guaret 0,1559 2,75 11 

Rotació de conreus densos 0,0597 1,05 23 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal pobre 0,3714 6,56 28 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal mitjà 0,1724 3,04 34 

Massa forestal mitjana 1,8749 33,11 34 

Massa forestal espessa 2,7174 47,98 47 

Zones impermeables 0,3117 5,50 2 

TOTAL 5,6635 100,00  

 
Llindar 

d'escolament de 
la conca (P0) 

37,33 
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CABALS D’APORTACIÓ DE CADA CONCA_ 

 

DADES DE LA CONCA T = 100 

DADES INICIALS 

Descripció Símbol Unitats Conca 1 Conca 1' Conca 2 Conca 2' Conca 3 Conca 3' Conca 4 Conca 5 

Àrea de la conca A km2 0,0768 0,0593 0,0822 0,0347 2,0412 0,0147 5,6635 0,1187 

Longitud del curs principal L km 0,561 0,366 0,442 0,205 3,041 0,236 6,978 0,311 

Pendent mitjà del curs principal J m/m 0,196 0,246 0,271 0,341 0,046 0,085 0,037 0,289 

Pluja màxima diària Pd mm 180,000 180 180 180 180 180 180 180 

Coeficient de simultaneïtat KA - 1,000 1,000 1,000 1,000 0,979 1,000 0,950 1,000 

Pluja màxima diària corregida Pd' mm 180,000 180,000 180,000 180,000 176,281 180,000 170,963 180,000 

Intensitat mitjana diària de precipitació Id mm/h 7,500 7,500 7,500 7,500 7,345 7,500 7,123 7,500 

Llindar d'escolament P0 mm 44,83 44,84 39,96 44,50 30,92 31,53 37,33 31,32 

Llindar d'escolament corregit P0' mm 58,28 58,30 51,95 57,85 40,19 40,99 48,53 40,72 

Grau d'urbanització μ km2/km2 0,000 0,00 0,03 0,02 0,17 0,14 0,06 0,06 

            

RESULTATS 

Temps de concentració tc h 0,264 0,1824 0,2067 0,1104 0,8015 0,1059 1,8513 0,1174 

Intensitat màxima mitjana It mm/h 108,547 115,139 112,926 123,765 85,266 124,449 65,771 122,727 

Coeficient d'escolament C - 0,275 0,274 0,312 0,277 0,392 0,392 0,317 0,394 

Coeficient d'uniformitat K - 1,013 1,008 1,010 1,005 1,051 1,004 1,134 1,005 

Cabal d'aportació Q m3/s 0,644 0,525 0,811 0,331 19,909 0,201 37,210 1,604 

 

 

 

 



DADES DE LA CONCA T = 500 

DADES INICIALS 

Descripció Símbol Unitats Conca 1 Conca 1' Conca 2 Conca 2' Conca 3 Conca 3' Conca 4 Conca 5 

Àrea de la conca A km2 0,0768 0,0593 0,0822 0,0347 2,0412 0,0147 5,6635 0,1187 

Longitud del curs principal L km 0,561 0,366 0,442 0,205 3,041 0,236 6,978 0,311 

Pendent mitjà del curs principal J m/m 0,196 0,246 0,271 0,341 0,046 0,085 0,037 0,289 

Pluja màxima diària Pd mm 241 241 241 241 241 241 241 241 

Coeficient de simultaneïtat KA - 1,000 1,000 1,000 1,000 0,979 1,000 0,950 1,000 

Pluja màxima diària corregida Pd' mm 241,000 241,000 241,000 241,000 236,021 241,000 228,900 241,000 

Intensitat mitjana diària de precipitació Id mm/h 10,042 10,042 10,042 10,042 9,834 10,042 9,538 10,042 

Llindar d'escolament P0 mm 44,83 44,84 39,96 44,50 30,92 31,53 37,33 31,32 

Llindar d'escolament corregit P0' mm 58,28 58,30 51,95 57,85 40,19 40,99 48,53 40,72 

Grau d'urbanització μ km2/km2 0,00 0,00 0,03 0,02 0,17 0,14 0,06 0,06 

            

RESULTATS 

Temps de concentració tc h 0,2635 0,1824 0,2067 0,1104 0,8015 0,1059 1,8513 0,1174 

Intensitat màxima mitjana It mm/h 145,333 154,159 151,195 165,708 114,161 166,624 88,060 164,318 

Coeficient d'escolament C - 0,371 0,371 0,411 0,374 0,494 0,495 0,417 0,497 

Coeficient d'uniformitat K - 1,013 1,008 1,010 1,005 1,051 1,004 1,134 1,005 

Cabal d'aportació Q m3/s 1,167 0,951 1,433 0,599 33,629 0,339 65,490 2,705 
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1.1. CRITERIS GENERALS 

Si bé la traça de la nova carretera sembla prou clara durant tota la meitat oest de la 
zona d’estudi, no és així pel que fa a la meitat est, o, concretament, a partir del PK 
2+100, on comença la connexió de la nova traça amb la carretera BV – 1501. 

Per tal de poder resoldre aquesta problemàtica, en el present annex es plantegen 
dues alternatives diferents com a possible elecció per unir l’actual carretera BV – 
1501, que permet tant l’accés al nucli urbà de Castellbisbal com a l’autovia A2, amb 
el nou vial de connexió amb Costablanca i Can Santeugini. 

En aquest annex es recullen i analitzen, doncs, aquestes alternatives proposades 
per al present projecte del nou vial, en base a criteris socials, funcionals, econòmics 
i mediambientals. 

En primer lloc, es realitzarà una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites 
les solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic 
per tal d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva execució és 
econòmicament viable. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió 
inicial, els costos de funcionament dels vehicles i els costos dels accidents, entre 
d’altres aspectes que es concretaran al corresponent apartat.  

Cal fer notar que, degut a l’estadi dins el qual s’emmarca un estudi d’alternatives 
(fase prèvia al desenvolupament complet d’una de les opcions) es realitzaran 
algunes simplificacions, de manera que permetin parametritzar cadascuna de les 
diferents opcions. Així, la selecció de l’alternativa òptima pot realitzar-se sense 
haver de desenvolupar innecessàriament les alternatives no-seleccionades, fet que 
constitueix un malbaratament de recursos i temps. El desglossament econòmic 
exhaustiu de l’opció escollida es farà dins el capítol de pressupostos del present 
projecte. Tot això s’exposarà en detall més endavant.  

Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen 
indicadors com el VAN (Valor Actual Net) o la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat). Tot 
l’estudi econòmic, així com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet seguint les dues 
publicacions següents que, tot i referir-se a projectes de carreteres, proporcionen 
paràmetres també vàlids pel traçat objecte d’aquest estudi, el qual té 
característiques urbanes: 

 Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del 
MOPU, de l’any 1980. 
 

 Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, de l’any 
1990. 

 
A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s’han tingut en 
compte els criteris bàsics que figuren a continuació:  

1. Reduir el temps de recorregut entre les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini i l’estació de Renfe de Castellbisbal i, conseqüentment, amb el seu 
nucli urbà. 
 

Introducció 
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2. Millorar la xarxa de transport públic del municipi, millorant la relació Castellbisbal 
– Estació Renfe Rodalies – urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini. 
 

3. Garantir uns paràmetres de traçat en planta i en alçat que s’ajustin al màxim a 
les prescripcions de la norma 3.1-IC per a la velocitat de projecte en qüestió, que 
s’ha fixat en 30 km/h. Al tractar-se d’un vial urbà, els criteris adoptats no sempre 
entraran dins el marc establert a la normativa de carreteres, tot i que el fet 
d’adoptar la norma 3.1-IC com a punt de partida dels diferents paràmetres 
afavorirà en la comoditat de conducció i augmentarà les condicions de confort i 
de seguretat de la via. 
 

4. Limitar al màxim l’afecció al domini públic i privat (superfície d’expropiació, 
reposició de camins i serveis, afeccions a edificacions, etc.). 
 

5. Limitar al màxim l’impacte ambiental de l’actuació, especialment sobre 
l’ecosistema que conforma la vall del riu Llobregat. Evitar, en la mesura del 
possible, l’excavació de grans desmunts o terraplens i, en cas que es produeixi, 
compensar els volums de moviment de terres. 
 

6. Facilitar l’accés i mobilitat de la maquinària durant la fase d’obres. 
 

7. Tenir en compte el valor econòmic de cada alternativa per trobar la més adient. 
 

Una vegada fets els anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte ambiental, és 
necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests estudis d’una 
manera conjunta i integrada. Per fer això, s’aplicarà un mètode d’anàlisi multicriteri, 
que incorpora totes les variables al procés de presa de decisions. D’aquesta 
manera, es podrà escollir l’alternativa més adequada. 

 

1.2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA 

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu d’aquest projecte és la connexió 
de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de RENFE de 
Castellbisbal i, conseqüentment, amb el seu nucli urbà. Actualment, ja existeix una 
connexió, tot i que es tracta d’un traçat molt sinuós, amb forts pendents i sense 
pavimentar alguns trams, que forma part de la xarxa de camins forestals del terme. 

Es preveu que, amb l’actuació prevista i les noves condicions geomètriques, la nova 
traça disposi d’unes millors condicions de velocitat i seguretat de la circulació. A 
més, resoldria la problemàtica comentada al primer annex del present projecte, on 
es plantejava una falta de connectivitat transversal que dificultava les relacions entre 
el nucli urbà i les urbanitzacions més properes a Martorell. Millorant les condicions 
de circulació a la zona d’estudi plantejada en aquest treball es millorarien, per tant, 
no només les relacions socials entre les diferents entitats urbanes sinó que també 
suposaria una reducció del volum de trànsit que circula per la carretera C – 243c, la 
qual és la via més transitada del terme municipal, segons dades de l’Estudi de 
Mobilitat Generada del POUM de Castellbisbal.  
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Així doncs, per tal de millorar totes les condicions comentades anteriorment i dotar 
el nou traçat d’un nivell de servei i condicions de seguretat adients, es creu necessari 
procedir a la redacció del present projecte. 

El tram d’estudi comença a la urbanització de Costablanca, concretament a la 
sortida de la carretera C – 243c  per accedir a la urbanització, just al costat del 
restaurant “La Masia”. Havent pres l’esmentada sortida, es proposa la construcció 
d’una rotonda, que facilitarà l’accés tant als diferents carrers existents (que seran 
modificats per tal de facilitar l’enllaç amb la rotonda) com a la nova traça objecte 
d’aquest projecte. Al superar aquesta rotonda, el traçat va disminuint de cota pel 
Turó de les Forques. Aquest suposa el tram més sinuós i amb els pendents més 
forts de tot el traçat. Posteriorment, creua la línia R4 de RENFE Rodalies i el Torrent 
Bo a través d’un viaducte de nova construcció de dos trams i, tot seguit, segueix 
paral·lel al riu Llobregat (a cota aproximadament constant) fins arribar al PK 2+120, 
on les alternatives proposen diferents opcions d’enllaç amb la carretera BV – 1501, 
ja sigui directe o a través de l’estació de ferrocarrils de RENFE. Al següent apartat 
es detallarà la proposta de cada alternativa. 

Al projectar els traçats de les alternatives caldrà estudiar la viabilitat de travessar la 
línia de l’AVE mitjançant un nou viaducte, o fer passar la carretera per dins l’estació, 
on les limitacions d’espai suposen un problema de cara al disseny geomètric de la 
plataforma i les voreres. També s’hauran de reparar els accessos a finques privades 
i millorar-ne les interseccions amb altres vies de la xarxa de camins forestals. 

Als apèndixs d’aquest annex s’han adjuntat els llistats del programa de traçat 
corresponents a les alternatives descartades, així com els seus plànols de plantes 
generals i perfils longitudinals. 
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Per tal d’assolir els objectius plantejats en aquest projecte, s’han proposat 2 
alternatives en el tram d’estudi escollit, corresponent a l’enllaç amb la carretera BV 
– 1501. Aquestes dues alternatives es desglossaran en diverses opcions que aportin 
criteris funcionals i geomètrics diferents. De totes elles, es descartaran les que no 
siguin viables a primera vista i no es tindran en compte en el posterior procés 
d’anàlisi i presa de la decisió final. Els motius s’exposaran més endavant. 

L’alternativa finalment adoptada serà la més adient des del punt de vista econòmic, 
funcional, mediambiental i territorial. La determinació de la solució més idònia es 
farà a partir d’un anàlisi multicriteri complert. 

En aquest apartat es realitza una descripció detallada de les alternatives 
proposades per tal de donar una solució al problema existent. Aquestes alternatives 
han estat elaborades segons les Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà 
de Catalunya, redactat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, el maig del 2009. Al tractar-se tot el traçat projectat d’un 
vial urbà, els criteris geomètrics vindran definits segons la normativa aplicable a 
traçats urbans. Tot i així, i com s’ha esmentat anteriorment, també s’han seguit certs 
procediments i s’han adoptat alguns paràmetres de la Norma 3.1-IC Trazado que, 
tot i no ser d’obligat compliment en aquest projecte, permeten enriquir el nou traçat 
amb unes característiques geomètriques i funcionals més conservadores. 

A l’àmbit urbà, els carrers representen una part important de l’espai públic i són el 
suport de múltiples activitats urbanes. Per tal de definir el paper que tenen dins la 
xarxa, s’han de jerarquitzar funcionalment a partir de la combinació de dues funcions 
antagòniques: 

 Funció de trànsit: l’objectiu principal és assegurar els desplaçaments dels 
vehicles de transport de persones i mercaderies. La funció de trànsit es 
caracteritza principalment en termes de capacitat per a la circulació dels vehicles. 
 

 Funció d’accessibilitat i social: el paper dominant és assegurar l’accessibilitat 
dels usuaris i garantir que els carrers siguin el suport de la vida local, permetent-
hi el desenvolupament de les activitats que no siguin les de circulació vehicular i 
reforçant-hi la funció del carrer com a espai de suport al comerç, de socialització, 
de passeig, de joc, etc. 

 

L’aplicació de les dues funcions permet dividir l’estructura orgànica urbana en una 
jerarquia voluntarista i funcional formada per: la xarxa bàsica, la qual està 
constituïda per la xarxa viària principal i on la funció de trànsit és dominant; i la xarxa 
secundària, on les funcions d’accessibilitat i social són dominants. 

El traçat objecte del present estudi formarà part de la xarxa bàsica municipal. A 
aquesta jerarquització cal superposar-hi una segona classificació, atenent a la 
relació amb les xarxes de vianants i de bicicletes i procurar resoldre’n els 
encreuaments, a fi d’establir unes connexions segures entre cèl·lules que assegurin 
la continuïtat i el confort dels itineraris. Així, es definirà també com a via principal, 
garantint les connexions de la xarxa viària local amb la xarxa periurbana i les 
relacions amb els diferents sectors del municipi. 

Descripció 
de les 

alternatives 
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Tenint en compte totes aquestes consideracions, el traçat entrarà a formar part de 
la xarxa de carrers de la urbanització de Costablanca, amb una velocitat màxima de 
50 km/h. Aquesta limitació no és estricte, sinó que conté certes excepcions. Els 
vehicles que transportin mercaderies perilloses hauran de circular com a màxim a 
40 km/h. A més, tots aquests límits hauran de ser reduïts en aquells trams on, per 
condicions òbvies de restricció geomètrica del traçat, no sigui viable circular a una 
velocitat de 50 km/h. 

Pel que fa referència al disseny de la plataforma, la secció tipus estarà formada per 
dos carrils, un per cada sentit de circulació, de 3,5 metres d’amplada, amb una 
vorera de 2 metres d’amplada a una banda i 0,5 metres a l’altra. 

Totes aquestes especificacions es poden resumir a continuació: 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Característiques generals del nou vial que es proposa al present projecte. 
Font: elaboració pròpia 

 

2.1. ALTERNATIVA 0 

L’alternativa 0, també anomenada de situació actual, consisteix en la manca 
d’actuacions o intervencions d’especial rellevància, de manera que es mantenen les 
característiques geomètriques i el traçat del camí actual, amb una longitud total de 
1790 m. 

Aquesta alternativa manté els inconvenients obvis del camí forestal actual pel que 
fa a la inseguretat i la manca de confort a l’hora de conduir, a més d’una velocitat 
insuficient a causa de radis de curvatura extremadament petits, així com uns forts 
pendents. El tram que transcorre per dins l’estació de RENFE també quedaria 
inalterat, mantenint, doncs, les condicions d’ample de la calçada i voreres actuals. 

Per altra banda, l’afectació tant al medi físic com biòtic és inexistent, i la resta de 
xarxa de camins locals no se’n veu afectada.  

Així doncs, l’anàlisi d’aquesta alternativa és molt important per a poder realitzar 
l’estudi econòmic de les altres alternatives, ja que serveix de base per a la 
comparació. 

Tal i com s’ha especificat anteriorment, totes les alternatives en què es planteja una 
modificació de les condicions existents, el tram d’estudi comença a partir del PK 
2+120. El tram anterior és comú a totes les propostes i adopta les característiques 
de disseny ja exposades a l’apartat anterior. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL NOU VIAL 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica 

Tipus de via Via principal 

Velocitat màxima 50 km/h 

Velocitat de projecte 30 km/h 

Amplada de la calçada 
Dos carrils de circulació de 3,5 metres, amb una 
vorera de 2 metres d’amplada a una banda i una 

vorera de 0,5 metres a l’altra 
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Figura 1. Situació sobre el terreny del traçat actual, que conforma l’alternativa 0. Escala sense 
especificar.  

Font: elaboració pròpia 

 

2.2. ALTERNATIVA 1 

L’alternativa 1 comença just al PK 2 + 120 de la nova traça i planteja un enllaç directe 
amb la carretera BV – 1501. Aquest enllaç es planteja amb dues opcions diferents, 
descrites a continuació. 

 

Alternativa 1A_ 
Aquesta opció té una longitud de 252 metres. El traçat en planta comença amb un 
arc de 40 metres de radi, seguit d’una recta de 79 metres de longitud. Aquesta recta 
es connecta amb una altra corba circular de radi 25 m que, juntament amb la 
primera, conforma una corba en “S”. L’alineació en planta acaba amb una recta de 
16 metres de longitud que connecta el nou traçat amb la carretera BV- 1501. 
Aquesta connexió es realitza mitjançant una intersecció en “T” de nova construcció, 
amb carrils d’acceleració i desacceleració.  

Pel que fa al traçat en alçat, aquesta opció disposa de dos trams en pendent, el 
primer del 5,35% (fins el PK 2 + 180) i el segon de l’1,0%. El traçat arriba a la 
intersecció en “T” amb aquest últim pendent.  

Finalment, cal remarcar que, degut al pas de la línia d’Alta Velocitat a través 
d’aquesta alternativa, és necessari la construcció d’un viaducte que garanteixi la 
continuïtat del traçat. Per tant, s’ha projectat la construcció d’aquest viaducte de 100 
metres (del PK 2 + 120 al PK 2 + 220) per tal de salvar aquest obstacle i, alhora, 
superar sense complicacions el curs fluvial del Torrent de Pegueres, que feia 
necessària la construcció d’una obra de drenatge, la qual és de dimensions 
considerables.   
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Figura 2. Situació sobre el terreny de l’alternativa 1A. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

 

Figura 3. Detall de l’enllaç amb la carretera BV – 1501 que proposa l’alternativa 1A. Escala sense 
especificar.  

Font: elaboració pròpia 
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Alternativa 1B_ 
L’alternativa 1B proposa una solució molt semblant a l’alternativa 1A, diferint 
principalment en la intersecció de la nova traça amb la carretera BV – 1501. 
Comença també al PK 2 + 120 i té una longitud de 206 metres. 

El traçat en planta comença amb el mateix arc de 40 metres, seguit d’una recta 76 
metres de longitud. La segueix una corba circular de 15 metres de radi que, 
juntament amb la primera, conforma una corba en “S”. Aquest arc conforma una 
corba en “C” amb la següent corba circular de radi 15 m, intercalades per un tram 
recte de transició d’1,5 metres. Finalment, l’alineació en planta acaba amb un tram 
recte de 12 metres, que interseca amb la carretera BV – 1501 mitjançant una 
rotonda de 40 metres de radi exterior. La construcció d’aquesta rotonda ha de 
facilitar l’accés al nou traçat i ha de permetre canviar de sentit, o bé prendre el camí 
en direcció a la urbanització de Santa Teresita, que s’ha modificat de manera que 
també connecti amb la rotonda. 

El traçat en alçat segueix la mateixa tendència que el de l’alternativa 1, amb dos 
trams, el primer amb un pendent del 5,35% (fins al PK 2 + 180) i el segon de l’1%. 
Aquest últim tram acaba al PK 2 + 326, essent els últims metres amb pendent del 
0%, degut a la presència de la rotonda. 

Amb tot, degut a la seva similitud de traça tant en planta com en alçat amb 
l’alternativa 1A, la construcció del viaducte per tal de superar la traça de l’AVE i el 
Torrent de Pegueres està justificada. 

 

 

Figura 4. Situació sobre el terreny de l’alternativa 1B. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 
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Figura 5. Detall de l’enllaç amb la carretera BV – 1501 que proposa l’alternativa 1B. Escala sense 
especificar.  

Font: elaboració pròpia 

 

 
Alternativa escollida_ 
Atenent a les característiques geomètriques que aporta cadascuna de les dues 
opcions descrites, no hi ha grans diferències pel que fa a radis de gir o longituds 
rectes. Ambdues opcions difereixen lleugerament en l’aspecte funcional. 
L’alternativa 1A proposa una intersecció en “T” amb la carretera BV – 1501, fet que 
suposa una reducció de velocitat pels usuaris que vulguin incorporar-se o sortir del 
nou vial. Aquesta reducció de velocitat suposa un factor negatiu per aquests usuaris, 
mentre que aquells que circulen per la carretera BV – 1501 no contemplen cap canvi 
i mantenen les mateixes condicions de circulació. 

Per altra banda, la opció 1B millora les condicions d’incorporació o sortida de la 
carretera BV – 1501 per aquells usuaris que es dirigeixin o provinguin del nou vial, 
els quals no han de modificar dràsticament la velocitat de circulació, com sí que ho 
havien de fer amb l’anterior opció. Tot i així, aquesta opció suposa un fort canvi en 
les condicions de circulació dels usuaris que circulen per la carretera BV – 1501 i es 
dirigeixen al nucli urbà o a l’estació de RENFE / autovia A2, ja que han de reduir la 
velocitat de circulació. 

Degut a que el volum de trànsit que circula per la carretera BV – 1501 és molt major 
que el que ho farà pel nou vial, la construcció d’una nova rotonda d’enllaç entre 
ambdós traçats suposa un canvi negatiu en la comoditat de circulació a un major 
nombre d’usuaris que el que suposava la construcció d’una intersecció en “T”. Per 
tant, tenint en compte el volum d’usuaris afectats d’ambdós traçats i els criteris de 
confort i funcionalitat associats a cadascuna de les propostes, l’alternativa 1A 
respon millor a totes aquestes necessitats.  
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Per als posteriors estudis de viabilitat econòmica i multicriteri, es tindrà només en 
compte aquesta alternativa 1A, la qual queda redefinida com a Alternativa 1. 

 

2.3. ALTERNATIVA 2 

L’alternativa 2 suposa una proposta molt més conservadora que l’anterior. Tot i 
seguir la mateixa tendència fins al PK 2 + 120, proposa una actuació molt menor al 
tram corresponent a l’estació de RENFE. Per aquesta alternativa es proposen 3 
opcions diferents, totes elles encarades a la modificació del tram que transcorre per 
dins l’estació fins a connectar amb la carretera BV – 1501. Les tres propostes 
coincideixen al tram inicial on, a partir del PK 2 + 120, fan continuar la traça amb un 
arc circular de 2.126 metres de radi, durant una longitud de 58 metres, fins a enllaçar 
amb la zona d’estacionament de l’estació de ferrocarrils. 

Així, al no haver de creuar la línia de l’AVE en cap punt, la traça no constaria de cap 
viaducte. Ara bé, sí que s’hauria de creuar el curs fluvial del Torrent de Pegueres. 
Segons els càlculs hidràulics efectuats a l’Annex 4 Climatologia, hidrologia i 
drenatge, el cabal d’aportació és suficientment gran (Q500 = 65,5 m3/s) com per haver 
de construir una obra de drenatge de dimensions considerables.  

 

Alternativa 2A_ 
L’alternativa 2A proposa una lleu reubicació de les places d’estacionament i la 
construcció de noves voreres, per tal de millorar les característiques geomètriques 
de la nova traça, així com optimitzar l’espai per a la mobilitat de les persones a 
l’entorn tant de l’estació de ferrocarrils com de l’estació de la línia L2 de bus. La 
traça arribaria a la intersecció en “T” existent i s’incorporaria a la carretera BV – 
1501. 

 

Figura 6. Situació sobre el terreny de l’alternativa 2A. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 
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Figura 7. Detall de la zona d’estacionament de l’estació de RENFE i de l’encreuament amb la 
carretera BV – 1501 proposta per l’alternativa 2A. Escala sense especificar.  

Font: elaboració pròpia 

 

Alternativa 2B_ 
L’alternativa 2B proposa la mateixa reubicació de places d’estacionament i 
construcció de noves voreres que l’opció anterior. Per tant, es millorarien de la 
mateixa manera les característiques geomètriques de la nova traça, i s’optimitzaria 
l’espai per a la mobilitat de les persones a l’entorn tant de l’estació de ferrocarril com 
de l’estació de la línia L2 de bus. 

La connexió amb la carretera BV – 1501 seria lleugerament diferent que l’opció 
anterior. Si bé es mantindria la intersecció en “T” existent, es proposa la construcció 
d’una petita rotonda a l’interior de l’actual zona d’estacionament, que permetria una 
millor ordenació de l’espai vial, així com la possibilitat de prendre qualsevol direcció 
en aquell punt. Aquest fet implicaria una reubicació de les places d’estacionament 
que hi ha actualment, adequant-les al nou traçat resultant. 
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Figura 8. Situació sobre el terreny de l’alternativa 2B. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 9. Detall de l’encreuament amb la carretera BV – 1501 proposta per l’alternativa 2B. Escala 
sense especificar.  

Font: elaboració pròpia 

 

Alternativa 2C_ 
L’alternativa 2C adopta un caràcter molt semblant a les dues opcions anteriors. Pel 
que fa a la zona corresponent a l’estació de ferrocarrils, aquesta alternativa proposa 
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la mateixa reubicació de places d’estacionament i construcció de noves voreres que 
les dues propostes anteriors.  

La diferència rau en la intersecció amb la carretera BV – 1501. L’alternativa 2C 
proposa substituir la intersecció en “T” actual per una rotonda de radi exterior de 10 
metres. La construcció d’aquesta rotonda no suposaria cap afectació a l’actual zona 
d’estacionament, de manera que es mantindria el disseny actual. 

 

Figura 10. Situació sobre el terreny de l’alternativa 2C. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 11. Detall de l’encreuament amb la carretera BV – 1501 proposta per l’alternativa 2C. Escala 
sense especificar.  

Font: elaboració pròpia 
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Alternativa escollida_ 
L’adopció de radis molt petits pel disseny de la rotonda interior de la zona 
d’estacionament que proposa l’alternativa 2B fan que aquesta generi dubtes de 
viabilitat tècnica, ja que els vehicles tindrien problemes de gir en certs punts crítics.  

Pel que fa a l’alternativa 2C, i des d’un punt de vista funcional, aquesta alternativa 
genera una pèrdua d’uniformitat i continuïtat de l’actual carretera BV – 1501, tal i 
com passava en l’alternativa 1B. La presència d’una rotonda a la meitat d’un tram 
recte obligaria a aquells vehicles que no tenen intenció de desviar-se cap a l’estació 
o cap a la nova traça haver de reduir notablement la seva velocitat, generant un 
augment del temps de recorregut i essent un obstacle més per a la conducció.  

Per tant, degut a la semblança de les dues últimes alternatives amb l’alternativa 2A 
i al bon funcionament que actualment ja presenta la intersecció en “T” existent, es 
creu oportú descartar les alternatives 2B i 2C per al posterior estudi econòmic i de 
multicriteri. 

L’alternativa 2A es redefinirà com a Alternativa 2 que, juntament amb l’alternativa 
0 i l’Alternativa 1, conformaran el contingut d’aquest annex que figura a continuació. 

 

 

Figura 12. Situació sobre el terreny de les dues alternatives objecte d’estudi. Escala sense 
especificar.  

Font: elaboració pròpia 
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3.1. INTRODUCCIÓ  

Per a la comparació de les dues alternatives definitives que s’han definit 
anteriorment i la posterior elecció d’una d’elles, s’efectuarà un estudi de cost – 
benefici i, així, poder obtenir uns ratis econòmics que caracteritzin la viabilitat de 
cada proposta. 

Per a realitzar aquest estudi, és important distingir les diferents tipologies de costos 
i beneficis que cal tenir en compte. Caldrà, doncs, separar els beneficis i costos en 
dos grups: 

a) Quantificables 

a. Monetaris 

b. No monetaris 

b) No quantificables 
 

Els costos i beneficis monetaris permetran establir la rendibilitat de les diferents 
alternatives. Per altra banda, els costos i beneficis no monetaris i els no 
quantificables (normalment associats a factors ambientals, estètics i paisatgístics) 
no seran considerats en aquest apartat, sinó que seran analitzats amb tècniques de 
multicriteri que complementin la rendibilitat econòmica.  

 

Costos i Beneficis monetaris_ 
Els costos i beneficis que caldrà tenir en compte per a càlculs de rendibilitat 
econòmica són els següents: 

a) Costos monetaris primaris (o directes). Són aquells que es poden imputar a la 
realització de l’obra. Corresponen, doncs, al pressupost d’execució de l’obra, així 
com als costos de manteniment. 
 

b) Costos monetaris secundaris (o indirectes). Són els costos que no es poden 
imputar directament a la realització de l’obra, però sí a la modificació econòmica 
que aquesta comporta en el seu entorn geogràfic. Es tracta de costos de difícil 
quantificació, de manera que, donada la naturalesa del present projecte, seran 
considerats nuls en aquest anàlisi. 
 

c) Beneficis monetaris primaris (o directes). Són aquells que fan referència a la 
reducció dels costos en el transport, de manera que són directament imputables 
al condicionament del vial. El seu valor s’obté comparant cada proposta amb 
l’alternativa 0 (situació futura sense millora). En aquest estudi es consideraran 
els següents: 
 
 Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, 

pneumàtics, lubricant, manteniment i combustible). 

 Reducció del temps de viatge. 

 Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 

 

Anàlisi 
econòmic 
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d) Beneficis monetaris secundaris (o indirectes). Es tracta d’un ampli conjunt 
d’elements que es relacionen amb el projecte. La seva quantificació és complexa, 
de manera que s’ha considerat oportú ometre’ls en l’estudi econòmic i incloure’ls 
únicament en l’anàlisi multicriteri. Entre aquests beneficis, en aquest projecte es 
consideraran: 

 Plusvàlues generades per la construcció del nou vial. 

 Millora de la mobilitat interna, tant a nivell interurbà com comarcal. 

 

Paràmetres previs_ 
La comparació entre alternatives es realitzarà avaluant els costos quantificables 
monetàriament, amb el corresponent anàlisi de rendibilitat, mitjançant els indicadors 
oportuns, i especificant la taxa d’actualització i el període de l’anàlisi a considerar. 

Els costos utilitzats en aquest estudi econòmic s’obtindran del document 
“Recomendaciones para la evaluación Coste – Beneficio de Estudios y Proyectos 
de Carreteras”, publicat el juliol de 1993 pel Servei de Planejament de la DGC del 
MOPT. Caldrà considerar l’actualització dels preus amb un factor obtingut de la 
informació que ofereix l’INE. 

Per altra banda, els paràmetres que es tindran en compte per realitzar l’estudi 
econòmic són els següents: 

 

 

Cal remarcar que s’ha adoptat una IMD2016 de 492 veh./dia en l’alternativa 0 per tal 
de poder ser comparada amb la resta d’alternatives. S’ha pres aquesta decisió 
perquè, si s’adoptés el valor real, al tractar-se d’un camí forestal, la IMD resultaria 
pràcticament nul·la. Així doncs, per tal de poder avaluar la rendibilitat econòmica de 
l’execució d’una nova infraestructura viària, es considerarà que els vehicles fan un 
ús habitual de l’actual camí forestal, però amb les lògiques restriccions 
geomètriques i funcionals que aquest comporta. 

 

3.2. ANÀLISI DE RENDIBILITAT ECONÒMICA 

En aquest apartat s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives 
d’acord amb les característiques que tenen. D’aquest anàlisi se’n deduirà quina és 
l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica. 

S’inclouran únicament els costos i beneficis primaris, calculats per a cadascuna de 
les alternatives proposades.  

PARÀMETRES PREVIS ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Longitud de la traça 1790 m 2372 m 2197 m 

IMD2016  492 veh./dia 492 veh./dia 492 veh./dia 

Velocitat recorregut lleugers 20 km/h 50 km/h 50 km/h 

Velocitat recorregut pesats 10 km/h 40 km/h 40 km/h 

Taula 2. Paràmetres previs de les tres alternatives analitzades.  
Font: elaboració pròpia 
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En tots els casos es considera l’any 2016 com el moment d’entrada en servei de 
l’obra, de manera que tots els valors i costos avaluats corresponen a l’estimació per 
aquell any. 

 

Costos de la inversió (costos monetaris primaris)_ 
Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la nova traça de 
30 anys. Els costos d’inversió seran, doncs, els recursos consumits durant aquests 
30 anys, tant els deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses 
per manteniment i rehabilitació de la via. 

 

Costos d’inversió inicial 

Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracte 
(PEC), descomptant el 21% d’IVA, per ser aquesta quantitat una transferència i no 
una mobilitat de recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els 
costos d’inversió inicial responen a la següent expressió: 

Cost Obra = PEC (sense IVA) + Expropiacions 

on: 

PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6% PEM) 

PEM = Pressupost d’Execució Material 

Lògicament, la inversió inicial és la que suposa un major cost, i és clarament 
quantificable. 

Atès que aquest estudi econòmic es fa per decidir sobre les alternatives, és 
necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució 
de les obres en cada una de les alternatives considerades. 

Per tal de simplificar els càlculs, es consideraran uns costos mitjos unitaris 
aproximats de les principals partides que integren el PEM, sense considerar costos 
estimats de treballs previs ni les partides alçades que sí que s’hauran de tenir en 
compte en el pressupost final de l’alternativa seleccionada, donada la seva 
influència en el pressupost final. 

Per aquest projecte, els valors que s’utilitzen en aquest estudi, tenint en compte el 
banc de preus del BEDEC aplicat al present projecte, són els indicats a la taula 
següent: 
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CONCEPTE UNITATS COST MIG UNITARI 

Expropiacions 

Parc territorial €/m2 0,5 

Sòl agrícola de valor €/m2 2,5 

Serveis afectats 

Electricitat baixa tensió €/m 65,81 

Telefonia €/m 60,78 

Treballs previs 

Esbrossada €/m2 0,29 

Demolició paviment existent €/m2 0,38 

Moviment de terres 

Excavació terra vegetal €/m3 2,26 

Excavació de desmunts €/m3 2,61 

Execució de terraplens €/m3 8,80 

Drenatge 

Transversal €/m 192,62  

Longitudinal €/m 79,54 

Explanada 

Sòl adequat de l’obra €/m3 3,70 

Sòl adequat d’aportació €/m3 11,16 

Ferms 

Subbase tot-ú natural €/m3 28,87 

Subbase tot-ú artificial €/m3 26,68 

Mescla bituminosa capa de rodadura €/m2 2,79 

Mescla bituminosa capa intermèdia 2 t 58,38 

Mescla bituminosa capa intermèdia 1 t 58,38 

Reg d’adherència €/m2 13,48 

Reg d’imprimació €/m2 0,71 

Voreres 

Panots €/m2 30,49 

Base formigó €/m3 77,40 

Viaductes 

Viaducte de formigó amb llosa pretensada 
alleugerida €/m2 800,00 

Senyalització i barreres 

Senyalització vertical €/u 48,55 

Senyalització horitzontal €/m 0,89 

Barreres de seguretat €/m 35,96 

Reducció impacte ambiental 

Estesa terra vegetal de l’obra €/m3 2,50 

Hidrosembra €/m3 1,12 

Taula 3. Costos mitjos unitaris de les principals partides d’obra que componen el 
projecte constructiu de les diferents alternatives.  

Font: elaboració pròpia a partir del banc de preus del BEDEC 
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Els costos unitaris de la taula anterior s’han de considerar aproximats però 
representatius per a les dues alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre 
elles pel que fa a la geologia travessada, impacte ambiental causat, tipologia de 
terrenys ocupats per la traça, hidrologia afectada, o seccions estructurals, entre 
d’altres conceptes. 

En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa 
es pot considerar el mateix, i només el cubicatge, atès les diferències de longitud de 
les diferents propostes, faran variar el cost particular de cadascuna d’elles. Succeeix 
el mateix amb la secció estructural de la via, on es considerarà el mateix cost per 
metre lineal per a totes les alternatives. 

La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 
anteriorment PEM (Cost per Execució Material): 

PEM = �  Ci
i

 

On: 

Ci = Producte de cada un dels import assenyalats a la taula anterior de costos mitjos 
unitaris, per l’amidament corresponent (volum de moviment de terres, superfície 
d’esbrossada, longitud de serveis afectats, longitud de la traça en planta, longitud 
del viaducte), etc. 

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, els amidaments que es 
presenten a continuació fan referència al tronc i a la reposició de camins de les 
alternatives plantejades. Per tant, es tracta d’uns amidaments aproximats i bàsics, 
que permetran tenir una primera idea del cost de l’obra (PEM, PEC, expropiacions), 
valor única i exclusivament emprat per a aquesta anàlisi d’alternatives. 

A la Taula 4 es mostren, aproximadament, els amidaments dels diferents conceptes 
citats anteriorment. 
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CONCEPTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Expropiacions 

Parc territorial 19.878,17 m2 19.878,17 m2 

Sòl agrícola de valor 3.713,46 m2 1.122,08 m2 

Serveis afectats 

Electricitat baixa tensió 280,00 m 280,00 m 

Telefonia 357,86 m 281,00 m 

Treballs previs 

Esbrossada 41.765,19 m2 37.411,02 m2 

Demolició paviment existent 2.850,34 m2 3033,18 m2 

Moviment de terres 

Excavació terra vegetal 11.682,9 m3 10.083,20 m3 

Excavació de desmunts 23.269,7 m3 23.587,50 m3 

Execució de terraplens 45.788,90 m3 42.803,90 m3 

Drenatge 

Transversal 76,07 m 76,07 m 

Longitudinal 4.785,80 m 4.457,10 m 

Explanada 

Sòl adequat de l’obra 13.373,00 m3 13.691,20 m3 

Sòl adequat d’aportació 5.017,25 m3 3.627,77 m3 

Ferms 

Subbase tot-ú natural 4.597,56 m3 4.329,80 m3 

Subbase tot-ú artificial 3.678,05 m3 3.463,80 m3 

Mescla bituminosa capa de rodadura 18.390,25 m2 17.318,97 m2 

Mescla bituminosa capa intermèdia 2 2.114,88 t 1.991,68 t  

Mescla bituminosa capa intermèdia 1 2.114,88 t 1.991,68 t  

Reg d’adherència 18.390,25 m2 17.318,97 m2 

Reg d’imprimació 18.390,25 m2 17.318,97 m2 

Voreres 

Panots 7.168,86 m2 6.707,39 m2 

Base formigó 716,89 m3 670,74 m3 

Viaductes 

Viaducte de formigó amb llosa pretensada 
alleugerida 2.309,04 m2 1.235,00 m2 

Senyalització i barreres 

Senyalització vertical 45 u 47 u 

Senyalització horitzontal 3.163,40 m 2.708,27 m 

Barreres de seguretat 1863,83 m 1407,97 m 

Reducció impacte ambiental 

Estesa terra vegetal de l’obra 8.373,75 m3 7.352,13 m3 

Hidrosembra 27.507,6 m3 24.102,2 m2 

Taula 4. Amidaments aproximats de les principals partides que componen les alternatives 
plantejades.  

Font: elaboració pròpia 
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A la Taula 5 es mostra la valoració econòmica feta per a les tres alternatives, així 
com el cost quantificable monetari primari o pressupost per execució material (PEM) 
de cadascuna d’elles. 

CONCEPTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Expropiacions 

Parc territorial 9.939,09 € 9.939,09 € 

Sòl agrícola de valor 9.283,65 € 2.805,20 € 

Serveis afectats 

Electricitat baixa tensió 18.426,80 € 18.426,80 € 

Telefonia 21.750,73 € 17.079,18 € 

Treballs previs 

Esbrossada 12.111,91 € 10.849,20 € 

Demolició paviment existent 1.083,13 € 1.152,61 € 

Moviment de terres 

Excavació terra vegetal 26.403,35 € 22.788,03 € 

Excavació de desmunts 60.733,92 € 61.563,38 € 

Execució de terraplens 402.942,32 € 376.674,32 € 

Drenatge 

Transversal 14.652,60 € 17.152,60 € 

Longitudinal 380.662,53 € 354.517,73 € 

Explanada 

Sòl adequat de l’obra 49.480,10 € 50.657,44 € 

Sòl adequat d’aportació 55.992,51 € 40.485,91 € 

Ferms 

Subbase tot-ú natural 132.731,56 € 125.001,33 € 

Subbase tot-ú artificial 98.130,37 € 92.414,18 € 

Mescla bituminosa capa de rodadura 51.308,80 € 48.319,93 € 

Mescla bituminosa capa intermèdia 2 123.466,69 € 116.274,28 € 

Mescla bituminosa capa intermèdia 1 123.466,69 € 116.274,28 € 

Reg d’adherència 247.900,57 € 233.459,72 € 

Reg d’imprimació 13.057,08 € 12.296,47 € 

Voreres 

Panots 218.578,54 € 204.508,32 € 

Base formigó 55.487,29 € 51.915,28 € 

Viaductes 

Viaducte de formigó amb llosa pretensada 
alleugerida 1.847.232,00 € 988.000,00 € 

Senyalització i barreres 

Senyalització vertical 2.184,75 € 2.281,85 € 

Senyalització horitzontal 2.815,43 € 2.410,36 € 

Barreres de seguretat 67.023,33 € 50.630,60 € 

Reducció impacte ambiental 

Estesa terra vegetal de l’obra 20.934,38 € 18.380,33 € 

Hidrosembra 30.808,51 € 26.994,46 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 4.079.365,88 € 3.060.508,58 € 

Taula 5. Costos totals aproximats i Pressupost d’Execució Material (PEM) de cada 
alternativa.  

Font: elaboració pròpia 
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Cal mencionar que, en concepte de drenatge transversal, a l’alternativa 2 se li ha 
afegit una partida de 2.500 € corresponent a l’execució d’un calaix prefabricat de 
formigó, que facilita el pas del torrent de Pegueres. 

Finalment, a la Taula 6 es resumeixen els PEMs, PECs, les valoracions de les 
expropiacions de cada cas i, finalment, l’estimació del cost global de l’obra per a 
cadascuna de les alternatives plantejades. 

 

Atenent als costos de l’obra estimats a la anterior, es comprova com l’alternativa 1 
és la que presenta uns costos de primera inversió molt més alts (en bona mesura, 
deguts a la presència del viaducte a l’entrada de l’estació de RENFE). L’alternativa 
2 resulta ser les més barata. 

Cal tornar a recordar que l’estimació d’aquests costos manca de realisme, ja que no 
s’han considerat tots els costos i amidaments existents en una obra de les 
característiques d’una nova via. 

 

Costos de conservació i rehabilitació  

A més dels costos d’inversió inicial, s’han de comptabilitzar les despeses derivades 
de les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant els 30 anys de 
vida útil de l’obra.  

Existeixen dos mètodes per a calcular aquests costos, d’acord amb les 
“Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio de Estudios y 
Proyectos de Carreteras”. Al mateix temps, cadascun d’aquests mètodes diferencia 
en si la carretera té una única calçada o bé en té dues. L’experiència demostra que 
és més recomanable emprar el primer mètode, que tracta independentment els 
costos de conservació dels de rehabilitació i que és l’emprat en aquest estudi.  

Per a vies d’una calçada, la norma dóna uns valors de rehabilitació d’uns 60.000 
€/km cada 8 anys i de conservació d’uns 900 €/km el primer any, creixent linealment 
fins a duplicar-se al setè any.  

Cal recordar que, com indica la norma, aquestes xifres són en pessetes de l’any 
1987 convertides a euros. Com que l’obra es posarà en servei l’any 2016, caldrà 
actualitzar els costos fins a aquest any, tenint en compte la variació de l’IPC des de 
l’any 1987 fins al 2014 (any fins el que se’n disposen dades). Segons l’Institut 
Nacional d’Estadística, la variació de l’índex general de preus a Catalunya entre el 

CONCEPTE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

PEM 4.079.365,88 € 3.060.508,58 € 

PEC (IVA exclòs) 4.854.445,40 € 3.642.005,21 € 

Expropiacions 19.222,74 € 12.744,29 € 

Estimació cost obra (PEC + Expropiacions) 4.873.668,14 € 3.654.749,50 € 

Taula 6. Valoració del PEM, PEC, Expropiacions i estimació del cost d’obra de les diferents 
alternatives.  

Font: elaboració pròpia 
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1987 (gener) i 2014 (desembre) ha estat del 150,7%, de manera que, actualitzant 
els valors anteriors, els costos de rehabilitació i conservació per quilòmetre per a 
cadascun dels anys de la vida útil de l’obra seran els següents (agrupats cada 8 
anys): 

ANY € / km 

1    2.256,30 

2 10 18 26 2.578,63 

3 11 19 27 2.900,96 

4 12 20 28 3.223,29 

5 13 21 29 3.545,62 

6 14 22 30 3.867,95 

7 15 23  4.190,27 

8 16 24  4.512,60 

9 17 25  150.420,00 

Taula 7. Costos de rehabilitació i conservació per 
kilòmetre, durant els 30 anys de vida útil de l’obra.  

Font: elaboració pròpia 

Combinant els costos unitaris amb les longituds de cada alternativa, s’obté el valor 
de les despeses de conservació i rehabilitació anuals per a cadascuna de les 
opcions proposades durant els 30 anys de vida útil de l’obra.  

Per tal de poder comparar aquests costos amb l’alternativa 0, s’ha situat el primer 
any de l’actuació en el moment corresponent a la darrera rehabilitació efectuada; és 
a dir, la operació de rehabilitació tindria lloc l’any 2016, moment previst per a 
l’execució de l’obra en qualsevol de les altres alternatives. Els resultats obtinguts es 
mostren a la taula següent. 

ANY 
ALTERNATIVA 0 

- 1,790 Km - 

ALTERNATIVA 1 

- 2,373 Km - 

ALTERNATIVA 2 

- 2,191 Km - 

0 269.251,80 0,00 0,00 

1 4.038,78 5.354,20 4.957,09 

2 4.615,75 6.119,09 5.665,25 

3 5.192,72 6.883,98 6.373,41 

4 5.769,69 7.648,87 7.081,57 

5 6.346,66 8.413,76 7.789,73 

6 6.923,63 9.178,65 8.497,89 

7 7.500,58 9.943,51 9.206,02 

8 8.077,55 10.708,40 9.914,18 

9 269.251,80 356.946,66 330.472,74 

10 4.038,78 5.354,20 4.957,09 

11 4.615,75 6.119,09 5.665,25 

12 5.192,72 6.883,98 6.373,41 

13 5.769,69 7.648,87 7.081,57 

14 6.346,66 8.413,76 7.789,73 
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Com es pot veure a la taula anterior, la diferència monetària referent als costos de 
conservació i rehabilitació del nou vial, entre l’alternativa 2 i l’alternativa 1, és de 
més de 95.000 €. 

 

Estimació dels beneficis generats_ 
Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció 
dels costos generalitzats del transport, que típicament els formen els següents 
factors: 

 Costos de funcionament dels vehicles. 
 

 Valor del temps de l’usuari a la via (reducció del temps de viatge). 
 

 Bonificació per seguretat i confort. 
 

Els dos primers factors seran quantificats en aquest estudi. El tercer no és fàcilment 
quantificable, per la qual cosa aquí es tradueix en fer un càlcul del cost de 
l’accidentalitat. També s’estimen els beneficis aportats per l’execució del nou vial 
relacionats amb la disminució de l’accidentalitat. 

A la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” 
proposada pel MOPU, es defineix un vehicle - tipus que servia de base per fer els 
càlculs: 
 
 
 

15 6.923,63 9.178,65 8.497,89 

16 7.500,58 9.943,51 9.206,02 

17 8.077,55 10.708,40 9.914,18 

18 269.251,80 356.946,66 330.472,74 

19 4.038,78 5.354,20 4.957,09 

20 4.615,75 6.119,09 5.665,25 

21 5.192,72 6.883,98 6.373,41 

22 5.769,69 7.648,87 7.081,57 

23 6.346,66 8.413,76 7.789,73 

24 6.923,63 9.178,65 8.497,89 

25 7.500,58 9.943,51 9.206,02 

26 8.077,55 10.708,40 9.914,18 

27 269.251,80 356.946,66 330.472,74 

28 4.038,78 5.354,20 4.957,09 

29 4.615,75 6.119,09 5.665,25 

30 5.192,72 6.883,98 6.373,41 

TOTAL 1.236.250,52 1.281.948,59 1.186.869,38 

Taula 8. Costos de rehabilitació i de conservació (€) de cada alternativa durant la seva vida útil.  
Font: elaboració pròpia 
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Taula 9. Paràmetres bàsics d’un vehicles tipus.  
Font: “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras”, del MOPU 

 

Cal recordar que aquests valors corresponen a l’any 1987 i, per tant, no serien 
vàlids. És per això que tots els costos que s’exposen en els punts següents estan 
actualitzats. 

 

Cost de funcionament dels vehicles 

El funcionament d’un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció 
principalment del tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es 
desenvolupa la via i la velocitat mitja de recorregut. Els components d’aquest tipus 
de costos poden classificar-se en dos grans grups, en funció de la seva dependència 
de la velocitat: 

a) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació: 

 Assegurances 

 Garatge 

 Impostos 

 Interès del capital 

 Amortització 

b) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 

 Costos de conservació 

 Consum de combustible  

 Consum de lubricants 

 Desgast i reparacions de pneumàtics 

De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, 
impostos i interès del capital, que són totalment aliens a la implantació i ús d’una 
nova carretera. 

La resta de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre de 
longitud, obtenint finalment un cost unitari dels costos de funcionament dels vehicles 
que caldran ser aplicats a cada alternativa.  

 

 

TURISMES 

Cubicatge mig 1.440 cc 

Preu franc de fàbrica 6.229,49 € (1.036.500 ptes.) 

Cost mig (IVA, transport, etc.) 8.534,37 € (1.420.000 ptes.) 

CAMIONS 
Càrrega màxima autoritzada 12,4 t 

Preu franc de fàbrica 40.868,82 € (6.800.000 ptes.) 
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 Costos d’amortització 

Per avaluar els costos d’amortització cal utilitzar un cost per quilòmetre 
actualitzat a data d’avui de la recomanació del MOPU, que és: 

 Turismes: 0,0316 €/km 

 Vehicles pesats:  0,0740 €/km  

Aquest valor cal multiplicar-lo per la longitud total de cada alternativa i per la 
quantitat de vehicles estimada anualment. Els resultats s’adjunten al final de 
l’apartat. 

 

 Costos de conservació i manteniment 

Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals 
que engloben les despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta 
despesa es determina empíricament en funció de la velocitat de circulació. Es 
desglossa el càlcul en vehicles lleugers i pesats: 

Vehicles lleugers: 

Aplicant el coeficient d’actualització sobre l’expressió donada pel MOPU s’obté 
un cost en funció de la velocitat de: 

CPK =17,22 · V-0,44 
ptes.
km

 (any 1987)   →  CPK = 0,2595 · V-0,44 
€

km
 (any 2016) 

Aquests valors queden reflectits a la Taula 10: 

 

 

 

 

 

 

 

Vehicles pesats: 

Per al cas dels vehicles pesats s’han considerat les dades de l’enquesta 
realitzada pel MOPU-SENDA, referent a l’Estudi de Costos de Funcionament de 
Turismes i Camions a Espanya. Actualitzant aquests valors per a l’any 2016, 
s’obtenen els valors representats a la Taula 11. 

 

 

 

COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER QUILÒMETRE 
(VEHICLES LLEUGERS) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Velocitat de recorregut (km/h) 20 50 50 

Cost per quilòmetre (€/km) 0,0695 0,0464 0,0464 

Taula 10. Costos de conservació i manteniment per km de vehicles lleugers.  
Font: “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras”, 

del MOPU 
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Taula 11. Costos de conservació i manteniment per km de vehicles pesats.  
Font: enquesta realitzada pel MOPU-SENDA, referent a l’Estudi de Costos de 

Funcionament de Turismes i Camions a Espanya 
 

Amb tot, considerant les velocitats de recorregut per a vehicles pesats, s’obtenen 
els següents costos per a cadascuna de les alternatives. Per a l’alternativa 0, per 
tal d’obtenir un valor corresponent a una velocitat de 10 km/h, s’ha seguit la 
tendència evolutiva de la resta de valors. 

 

 

 

Taula 12. Costos de conservació i manteniment per km de vehicles lleugers.  
Font: “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras”, del 

MOPU 

Tenint en compte les diferents longituds de cada alternativa i el trànsit que hi 
circularà, es troben, finalment, els costos de conservació i manteniment que 
s’exposaran al final de l’apartat. 

 

 Consum de combustible 

Per determinar el consum de combustible, s’adopten les corbes elaborades pel 
MOPU – SENDA al seu treball que engloba el conjunt de l’estat espanyol: 

COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER QUILÒMETRE  

(VEHICLES PESATS) 

Velocitat (km/h) CPK pesats (€ 2016/km · vehicle pesat) 

30 0,2754 

40 0,1530 

50 0,0612 

60 0,0459 

70 0,0306 

COSTOS DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PER QUILÒMETRE  
(VEHICLES PESATS) 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Velocitat de recorregut (km/h) 10 40 40 
Cost per quilòmetre (€/km) 0,7650 0,1530 0,1530 
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Figura 13. Corbes sobre el consum de combustible en funció de la velocitat, 
per a turismes. 

 Font: “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en 
Carreteras”, del MOPU 
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Figura 14. Corbes sobre el consum de combustible en funció de la 
velocitat, per a camions. 

 Font: “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en 
Carreteras”, del MOPU 

Matemàticament, la formulació de les corbes de consum anteriors ve donada per 
les següents expressions: 

1. Vehicles lleugers 

En rampa o pla: 

𝐶𝐶 = 117,58 − 1,76 · 𝑣𝑣 + 1,21 · 10−2 · 𝑣𝑣2 + 24,09 · 𝑝𝑝 − 0,47 · 𝑣𝑣 · 𝑝𝑝 + 4,74 · 10−3 · 𝑣𝑣2 · 𝑝𝑝 

En pendent: 

𝐶𝐶 = 92,76 − 1,3 · 𝑣𝑣 + 10−2 · 𝑣𝑣2 − 6,77 · 𝑝𝑝 + 0,33 · 𝑣𝑣 · 𝑝𝑝 − 2,45 · 10−3 · 𝑣𝑣2 · 𝑝𝑝 

2. Vehicles pesats 

En rampa o pla: 

𝐶𝐶 = 388,18 − 7,32 · 𝑣𝑣 + 7 · 10−2 · 𝑣𝑣2 + 𝑝𝑝 · (101,28 + 1,99 · 10−2 · 𝑣𝑣 + 7,85 · 10−3 · 𝑣𝑣2) 

En pendent: 

𝐶𝐶 = 213,31 − 6,15 · 𝑣𝑣 + 7,42 · 10−2 · 𝑣𝑣2 + 𝑝𝑝 · (6,08 + 3,82 · 10−2 · 𝑣𝑣 + 7,27 · 10−4 · 𝑣𝑣2) 
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C (cm3/km) = Consum de combustible per quilòmetre. 

v (km/h) = Velocitat de recorregut. 

p (%) = Inclinació (positiva, negativa o nul·la). 

A partir dels llistats de les alineacions en alçat de les alternatives plantejades es 
troben les inclinacions ponderades en rampa (+) i en pendent (-) de cada 
alternativa. A continuació, amb les velocitats indicades en el punt anterior, es 
troben els consums per als vehicles lleugers i pesats en els dos sentits de la 
circulació.  
Posteriorment, tenint en compte el percentatge de vehicles que circulen en cada 
sentit (50,5% pel sentit 1 i 49,5% pel sentit 2) i considerant que el percentatge de 
vehicles pesats és d’un 15%, s’aconsegueix, finalment, el consum de 
combustible per a cada alternativa. 
Pel que fa a la situació actual, s’ha mesurat el desnivell en el tram d’estudi i amb 
aquest s’ha obtingut la inclinació mitjana en rampa, amb la qual s’ha calculat el 
consum de combustible tal i com ja s’ha explicat. Per altra banda, s’ha considerat 
una circulació del 15% en vehicles pesats, tot i que aquest valor manca de 
realisme, ja que les condicions orogràfiques impossibiliten la circulació de 
vehicles de gran tonatge. De totes maneres, s’ha cregut necessari prendre els 
mateixos criteris per a totes les alternatives per tal de poder-les comparar entre 
si. 
 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Inclinació ponderada sentit 1 (%) - 4,02  - 3,42 - 3,88 

Inclinació ponderada sentit 2 (%) + 4,02  + 3,42 + 3,88 

Consum lleugers sentit 1 (cm3/km) 110,84 40,43 38,77 

Consum lleugers sentit 2 (cm3/km) 222,49 102,37 108,10 

Consum pesats sentit 1 (cm3/km) 132,96 56,03 52,00 

Consum pesats sentit 2 (cm3/km) 733,08 599,44 652,17 

CONSUM MIG PONDERAT 205,69 109,18 114,49 

Taula 13. Consum de combustible per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

Tenint en compte un preu del combustible (sense comptabilitzar l’impost sobre 
hidrocarburs ni l’IVA) de 0,50 €/l per a vehicles lleugers i 0,55 €/l per a vehicles 
pesats, s’arriba als següents costos de consums de combustible per a cadascuna 
de les tres alternatives. 
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Taula 14. Cost del consum de combustible per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

 

 Consum de lubricants 

El consum de lubricants està directament relacionat amb el consum de 
combustibles. De forma empírica, el MOPU presenta l’expressió de correlació 
per a turismes i camions: 

Vehicles lleugers: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,012 · 𝐶𝐶𝐶𝐶 · 𝐶𝐶𝐴𝐴 

Vehicles pesats: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 0,008 · 𝐶𝐶𝐶𝐶 · 𝐶𝐶𝐴𝐴 

On: 

CPK (€/km de lubricant) = Cost unitari. 

CC  (l/km) = Consum de combustible. 

PA (€) = Preu del lubricant sense comptabilitzar impostos. 

Tenint en compte un preu del lubricant mig de 5,123 €/l per als vehicles lleugers 
i de 5,726 €/l per als vehicles pesats, així com una distribució de 15% de vehicles 
pesats en les alternatives 1 i 2, s’obtenen els següents costos de lubricant per a 
cada alternativa. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost lleugers (€/km) 0,0102 0,0043 0,0045 

Cost pesats (€/km) 0,0197 0,0149 0,0159 

Cost mig ponderat (€/km) 0,0116 0,0059 0,0062 

Taula 15. Cost del consum de lubricants per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

Novament, el cost total per a cada alternativa serà el producte, per a cada any 
de la vida útil de l’obra, dels costos de la taula anterior per la longitud total del 
traçat de cada alternativa i la IMD estimada. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost lleugers (€/km) 0,0831 0,0355 0,0365 

Cost pesats (€/km) 0,2365 0,1788 0,1920 

Cost mig ponderat (€/km) 0,1061 0,0570 0,0598 
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 Consum de pneumàtics 

El recorregut per al canvi de pneumàtics depèn de la velocitat bàsica de la via, 
el nivell de servei i el tipus de terreny. Coneixent aquests tres paràmetres i el 
preu dels pneumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre amb la següent 
expressió: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝑁𝑁 · 𝐶𝐶
𝑅𝑅  

On: 

CPK (€/km de pneumàtics) = Cost unitari. 

P (€) = Preu per roda sense considerar impostos. 

N = Nombre de rodes del vehicle. 

R (km) = Recorregut entre dos canvis de rodes consecutius. 

Per als vehicles lleugers, amb N = 4, es pot prendre un cost aproximat de P = 117,31 €. 
Per als vehicles pesats, amb N = 6, es pot considerar un P = 1.071,88 €. 

Per saber el recorregut entre dos canvis de pneumàtics, s’utilitzen les taules proposades 
per l’Estudi sobre Costos de Funcionament de Turismes i Camions a Espanya efectuat 
pel MOPU - SENDA, que relaciona el recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de 
servei i el tipus de terreny. Per aquest estudi, s’utilitzen valors corresponents a un terreny 
amb corbes i ondulat.  

Fent servir les fórmules i els valors per als preus dels pneumàtics esmentats anteriorment, 
s’obtenen els següents resultats per als costos unitaris dels pneumàtics. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost lleugers (€/km) 0,0182 0,0109 0,0109 

Cost pesats (€/km) 0,2923 0,1478 0,1478 

Cost mig ponderat (€/km) 0,0593 0,0314 0,0314 

Taula 16. Cost del consum de pneumàtics per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

 

Costos globals de funcionament dels vehicles 

Un cop analitzats tots els costos de funcionament de manera desglossada, a 
continuació es presenten conjuntament els resultats, amb l’objectiu de calcular quin 
és el cost unitari total de funcionament dels vehicles (€/veh-km) al vial d’estudi 
d’aquest projecte. 
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Per tal de determinar els costos de funcionament anuals de cada alternativa, caldrà 
multiplicar les dades de la taula anterior per la longitud en km de cada alternativa i 
pel nombre de vehicles que circulen anualment per la via. Les dades de la IMD 
prevista per a l’any 2016 es justifiquen a l’Annex 8 “Ferms i paviments”. 

A la Taula 18 es detallen els costos totals de funcionament dels vehicles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

AMORTITZACIÓ 

Lleugers 0,0306 0,0306 0,0306 

Pesats 0,0459 0,0459 0,0459 

Global 0,0329 0,0329 0,0329 

CONSERVACIÓ 

Lleugers 0,0343 0,0274 0,0274 

Pesats 0,2754 0,0612 0,0612 

Global 0,0705 0,0325 0,0325 

COMBUSTIBLE 

Lleugers 0,0478 0,0355 0,0365 

Pesats 0,2000 0,1832 0,1972 

Global 0,0706 0,0577 0,0606 

LUBRICANTS 

Lleugers 0,0064 0,0047 0,0049 

Pesats 0,0181 0,0166 0,0178 

Global 0,0082 0,0065 0,0068 

PNEUMÀTICS 

Lleugers 0,0180 0,0067 0,0067 

Pesats 0,1784 0,0746 0,0746 

Global 0,0421 0,0169 0,0169 

Taula 17. Costos de funcionament dels vehicles en €/veh·km per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 
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Cost del temps de recorregut 

Aquest cost es pot expressar matemàticament amb la següent expressió, vàlida per 
a totes les alternatives i per a la situació actual: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 · 𝐶𝐶 

On: 

CPT (€) = Cost degut al consum de temps durant el recorregut 

T (h) = Temps invertit en realitzar el recorregut. 

P (€/h) = Valor del temps expressat en termes monetaris. 

El temps T necessari per a fer el recorregut es pot calcular fent la divisió entre la 
longitud del traçat de l’alternativa analitzada i la velocitat mitjana a la qual viatgen 
els diferents tipus de vehicles. Per als vehicles lleugers, es donarà un valor de 
velocitat mitjana de recorregut de 20 km/h per a la situació actual (alternativa 0) i 40 
km/h per a les altres dues alternatives analitzades. En el cas dels vehicles pesats 
les velocitats anteriors es veuran reduïdes 10 km/h, menys a l’alternativa 0, que es 
considerarà la mateixa velocitat que per a vehicles lleugers. 

Pel que fa al valor del temps, P, els estudis realitzats per la DGT l’any 1989 el 
valoraven en 1.225 ptes/h per als vehicles lleugers i 2.100 ptes/h en el cas dels 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

AMORTITZACIÓ 

Lleugers 8.634,10 11.441,39 10.597,27 

Pesats 3.568,08 4.728,20 4.379,36 

Global 12.202,17 16.169,58 14.976,63 

CONSERVACIÓ 

Lleugers 18.989,55 16.800,01 15.560,55 

Pesats 36.886,18 9.775,87 9.054,63 

Global 55.875,73 26.575,88 24.615,18 

COMBUSTIBLE 

Lleugers 22.705,49 12.853,46 12.240,52 

Pesats 11.403,37 11.424,35 11.362,67 

Global 34.108,87 24.277,80 23.603,19 

LUBRICANTS 

Lleugers 2.786,96 1.556,90 1.509,11 

Pesats 949,88 952,03 940,97 

Global 3.736,84 2.508,93 2.450,08 

PNEUMÀTICS 

Lleugers 4.972,80 3.946,55 3.655,39 

Pesats 14.093,90 9.443,62 8.746,89 

Global 19.066,70 13.390,17 12.402,28 

TOTAL 

Lleugers 58.088,90 46.598,31 43.562,83 

Pesats 66.901,41 36.324,06 34.484,53 

Global 124.990,31 82.922,37 78.047,36 

Taula 18. Costos de funcionament dels vehicles en € per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 
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vehicles pesats. Actualitzant aquests valors s’obté 18,46 €/h per als vehicles 
lleugers i 31,64 €/h per als vehicles pesats. 

La Taula 19 resumeix els valors obtinguts, tenint en compte una circulació de 
vehicles amb un 15% de vehicles pesats. 

 

Multiplicant aquests valors pel nombre de vehicles lleugers i pesats que circulen per 
la via en un any, s’obté el cost total del temps per a l’any 2016. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost lleugers (€) 251.860,95 166.380,87 154.169,43 

Cost pesats (€) 152.463,42 67.342,50 62.493,84 

Cost total (€) 404.324,37 233.723,37 216.663,27 

Taula 20. Cost anual del temps de recorregut en € per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

 

Cost dels accidents 

Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie 
de costos que, encara que de menor quantia i significació que els anteriorment 
analitzats, han de tenir-se en compte a l'hora de realitzar una correcta avaluació 
econòmica de les alternatives. A banda dels aspectes purament econòmics que 
suposen les pèrdues humanes i materials, s'han de considerar aspectes de caràcter 
qualitatiu, ja que la importància social dels accidents de tràfic és evident. A més, el 
futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova via i deixar d'utilitzar-la 
en favor d'altres carreteres.  

Per a cadascuna de les alternatives es calcularà el cost anual per accidents al llarg 
de la seva vida útil. Aquesta valoració s'efectua a partir de l'expressió: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 · 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖 

On: 

CPAi = Cost per accident al vial, durant l'any i-èssim. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Vmitja lleugers (km/h) 20 40 40 

Vmitja pesats (km/h) 10 30 30 

Temps recorregut lleugers (h) 0,0895 0,0593 0,0549 

Temps recorregut pesats (h) 0,1790 0,0791 0,0732 

Cost lleugers (€/veh.) 1,65 1,09 1,01 

Cost pesats (€/veh.) 5,66 2,50 2,32 

Cost mig (€/veh.) 2,25 1,30 1,21 

Taula 19. Cost del temps de recorregut en €/veh. per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 
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CMi = Cost unitari mig d'un mort l'any 'i'. 

CFi = Cost unitari mig d'un ferit l'any 'i'. 

NMi = Nombre de morts durant l'any 'i' al vial. 

NFi = Nombre de ferits durant l'any 'i' al vial. 

El cost total per accidentalitat s'obté sumant l'anterior expressió pels n anys de vida 
útil (i = 1,2,...,n). 

Es poden obtenir els valors de NMi i NFi mitjançant dos mètodes: el mètode clàssic 
i el mètode alternatiu. El primer requereix els valors de NM i NF per a un any de 
referència, així com l’increment de trànsit anual des de l’any de referència fins a 
l’any en què s’han de calcular els dos valors. En aquest projecte, però, no es disposa 
de suficient dades i, per tant, s’utilitzarà el mètode alternatiu per a poder quantificar 
aquests valors. Aquest mètode proposa una aproximació estadística. El nombre de 
morts i ferits dependrà de la longitud del tram (L), el tipus de via, la intensitat de 
circulació (IMD), i dels coeficients “índex de mortalitat” (IM), “índex d’accidentalitat” 
(IP) i coeficient “k” (nombre de ferits que hi ha per accident). 

Matemàticament, les relacions s’expressen de la forma següent: 

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖 = 365 · 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼𝐶𝐶 · 10−8 

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖 = 365 · 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼 · 𝐿𝐿 · 𝐼𝐼𝐶𝐶 · 𝑘𝑘 · 10−8 

Els valors IM, IP i k depenen del tipus de via. Les dues taules que s’adjunten a 
continuació mostren els seus valors promig per a Catalunya: 

 BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA CATALUNYA 

Carretera 1,58 1,54 1,66 1,71 1,61 

Autopista 0,88 1,53 1,29 1,33 1,33 

Total 1,53 1,54 1,59 1,70 1,57 

Taula 21. Valors del coeficient k aplicables a Catalunya.  
Font: “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de 

Carreteras”, del Servei de Planejament, del MOPU (1990) 

 

 
AUTOPISTES DE 

PEATGE 
AUTOPISTES LLIURES I 

AUTOVIES 
CARRETERES 

CONVENCIONALS 

Província IM IP IM IP IM IP 

Barcelona 0,63 7,54 1,33 13,69 4,97 82,49 

Girona 2,22 7,28 0,07 0,37 3,92 41,88 

Lleida 4,79 10,96 2,84 16,07 3,28 23,73 

Tarragona 1,40 10,44 2,56 35,80 4,50 37,76 

Taula 22. Valors dels coeficient IM i IP aplicables a Catalunya.  
Font: “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos 

de Carreteras”, del Servei de Planejament, del MOPU (1990) 
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Tot i que, com ja s’ha comentat diverses vegades, l’estudi d’aquest projecte no 
engloba la construcció d’una carretera sinó d’un traçat urbà, s’adopten molts 
paràmetres relacionats amb carreteres convencionals, ja sigui perquè aporten un 
caràcter més conservador a l’estudi o perquè les pròpies característiques de la nova 
via tenen molta semblança amb el traçat d’una carretera, al tractar-se d’una zona 
interurbana. 

Així doncs, segons les taules anteriors, extretes de les “Recomendaciones para la 
Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras” a 
partir de la  “Memòria d’accidents de la DGC”, els valors aplicables en aquest cas 
seran: 

k = 1,58 

IM = 4,97 

IP = 82,49 

Pel que fa als costos mitjans unitaris, CMi i CFi, s’adopten els valors establerts pel 
MOPU actualitzats per a l’any 2016, de manera que: 

CM2016 = 165.741,11 €/víctima 

CF2016 = 49.722,33 €/víctima 

Aplicant aquests coeficients i les dades de què es disposa a les fórmules definides 
pel mètode alternatiu, s’obtenen els següents valors de nombre de morts i ferits 
anuals per a cadascuna de les alternatives, i el cost que aquests representen per a 
l’any 2016. 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Nombre de morts (NM2016)  0,0160 0,0212 0,0196 

Nombre de ferits (NF2016) 0,4190 0,5552 0,5142 

Cost dels morts (CM2016 · NM2016) (€) 2.651,86 3.513,71 3.248,53 

Cost dels ferits (CF2016 · NF2016) (€) 20.833,66 27.605,84 25.567,22 

Cost per accident (CPA2016) (€) 23.485,52 31.119,55 28.815,75 

Taula 23. Cost dels accidents a l’any 2016, en €, per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

 

Costos totals i beneficis 

Finalment, s’obtenen els costos generalitzats totals del transport com la suma dels 
costos de funcionament dels vehicles, els costos per temps de recorregut i els costos 
d’accidentalitat. 
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A partir d’aquests valors, es poden obtenir els beneficis de cada alternativa com la 
diferència entre els costos de transport de l’alternativa analitzada i els costos totals 
de transport generats per la situació actual. És a dir, els beneficis diferencials de 
cada alternativa diferent a l’opció 0 són les reduccions de costos que s’obtindrien 
pel fet d’optar per aquesta alternativa en lloc de mantenir la situació actual. 

Taula 25. Beneficis diferencials de cada alternativa, en €. 
Font: elaboració pròpia 

Els resultats obtinguts mostren com, partint de la hipòtesi de considerar la situació 
actual com una infraestructura amb la mateixa intensitat de trànsit que la prevista 
per a les altres alternatives, les dues noves propostes de vial reduirien els costos 
totals del transport en dos dels tres àmbits considerats: menors despeses de 
funcionament, menor temps de recorregut, però major cost d’accidentalitat. Bona 
part del benefici ve donat per la reducció del temps de recorregut, el qual suposa un 
autèntic cost d’oportunitat per als conductors. Cal tornar a dir, però, que el valor del 
cost d’accidentalitat manca de realisme ja que, per a realitzar l’anàlisi comparatiu, 
s’han adoptat uns valors per a l’alternativa 0 el màxim de significatius possible, tot i 
no essent gaire propers a la realitat. 

En particular, l’alternativa 2 és la que disposa d’uns beneficis més grans, degut a la 
seva menor longitud respecte l’alternativa 1 i, per tant, a la major reducció de temps 
de recorregut; fet que dóna lloc a una menor despesa de manteniment i 
funcionament dels vehicles.  

Cal destacar que aquests beneficis són els corresponents a l’any de posada en 
servei de la infraestructura, el 2016. Per tal de determinar quins són els beneficis 
dels 30 anys següents de vida útil, només cal multiplicar el valor de l’any 0 per 
l’increment de la IMD que hi ha hagut entre l’any concret i l’any 0, considerant un 
increment anual del 3%. Es pot procedir d’aquesta manera ja que tots els valors dels 
costos i els beneficis obtinguts són proporcionals a la IMD. 

 

 

 

 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost de funcionament dels vehicles (€) 124.990,31 82.922,37 78.047,36 

Cost del temps de recorregut (€) 404.324,37 233.723,37 216.663,27 

Cost dels accidents (€) 23.485,52 31.119,55 28.815,75 

Cost total (€) 552.800,20 347.765,29 323.526,38 

Taula 24. Costos generalitzats del transport en € per a cada alternativa.  
Font: elaboració pròpia 

 ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Benefici generat (€) 0,00 205.034,91 229.273,82 
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Anàlisi Cost – Benefici_ 
Per a cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, s’han valorat els 
costos globals de funcionament, temps i accidentalitat, tant en la situació actual com 
en les diferents alternatives, de manera que es poden determinar quins beneficis 
s’obtindrien per a cadascuna de les diferents opcions que es proposen. 

Pel que fa als costos generals, també es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada 
any, el fet d’haver construït un dels dissenys projectats respecte la situació de no - 
actuació. A les següents taules s’indiquen, d’esquerra a dreta: 

 Cost net anual: diferència entre la suma de costos d’inversió inicial, conservació 
i rehabilitació per a un any determinat entre l’alternativa analitzada i l’alternativa 
0. 
 

 Benefici net anual: diferència dels costos generalitzats del transport entre 
l’alternativa d’estudi i l’alternativa 0. 

 
 Flux monetari net: diferència entre benefici net i cost net. 

 
 Flux monetari net acumulat: el valor de l’últim any és el benefici total de 

l’alternativa en el conjunt de tots els anys de la seva vida útil. 
 

A continuació es mostren aquests resultats per a les dues alternatives plantejades. 
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ALTERNATIVA 1 

ANY COST NET 
ANUAL 

BENEFICI NET 
ANUAL 

FLUX MONETARI 
NET 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

0 4.604.416,34 205.034,91 -4.399.381,43 -4.399.381,43 

1 1.315,42 211.185,96 209.870,53 -4.189.510,90 

2 1.503,34 217.521,54 216.018,19 -3.973.492,70 

3 1.691,26 224.047,18 222.355,92 -3.751.136,78 

4 1.879,18 230.768,60 228.889,42 -3.522.247,36 

5 2.067,10 237.691,66 235.624,56 -3.286.622,80 

6 2.255,01 244.822,41 242.567,39 -3.044.055,41 

7 2.442,93 252.167,08 249.724,15 -2.794.331,26 

8 2.630,85 259.732,09 257.101,24 -2.537.230,02 

9 87.694,86 267.524,05 179.829,19 -2.357.400,82 

10 1.315,42 275.549,77 274.234,35 -2.083.166,47 

11 1.503,34 283.816,27 282.312,93 -1.800.853,55 

12 1.691,26 292.330,76 290.639,50 -1.510.214,05 

13 1.879,18 301.100,68 299.221,50 -1.210.992,55 

14 2.067,10 310.133,70 308.066,60 -902.925,95 

15 2.255,01 319.437,71 317.182,69 -585.743,26 

16 2.442,93 329.020,84 326.577,91 -259.165,34 

17 2.630,85 338.891,47 336.260,62 77.095,28 

18 87.694,86 349.058,21 261.363,35 338.458,63 

19 1.315,42 359.529,96 358.214,53 696.673,16 

20 1.503,34 370.315,85 368.812,51 1.065.485,67 

21 1.691,26 381.425,33 379.734,07 1.445.219,74 

22 1.879,18 392.868,09 390.988,91 1.836.208,65 

23 2.067,10 404.654,13 402.587,04 2.238.795,69 

24 2.255,01 416.793,76 414.538,74 2.653.334,43 

25 2.442,93 429.297,57 426.854,64 3.080.189,07 

26 2.630,85 442.176,50 439.545,65 3.519.734,73 

27 87.694,86 455.441,79 367.746,93 3.887.481,66 

28 1.315,42 469.105,05 467.789,62 4.355.271,28 

29 1.503,34 483.178,20 481.674,86 4.836.946,13 

30 1.691,26 497.673,54 495.982,28 5.332.928,42 

Taula 26. Fluxos monetaris acumulats per a l’alternativa 1, en €.  
Font: elaboració pròpia 
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Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors 
que les anteriors però actualitzats a l’any 0. La taxa d’actualització aplicada és la 
indicada per les Recomanacions del MOPU, que fixa un valor del 6% en projectes 
d’inversió de carreteres. 

ALTERNATIVA 2 

ANY COST NET 
ANUAL 

BENEFICI NET 
ANUAL 

FLUX MONETARI 
NET 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

0 3.385.497,70 229.273,82 -3.156.223,88 -3.156.223,88 

1 918,31 236.152,03 235.233,72 -2.920.990,16 

2 1.049,50 243.236,60 242.187,09 -2.678.803,07 

3 1.180,69 250.533,69 249.353,00 -2.429.450,06 

4 1.311,88 258.049,70 256.737,83 -2.172.712,24 

5 1.443,07 265.791,20 264.348,13 -1.908.364,11 

6 1.574,26 273.764,93 272.190,68 -1.636.173,43 

7 1.705,44 281.977,88 280.272,44 -1.355.901,00 

8 1.836,63 290.437,22 288.600,59 -1.067.300,41 

9 61.220,94 299.150,33 237.929,39 -829.371,02 

10 918,31 308.124,84 307.206,53 -522.164,49 

11 1.049,50 317.368,59 316.319,08 -205.845,40 

12 1.180,69 326.889,64 325.708,95 119.863,55 

13 1.311,88 336.696,33 335.384,46 455.248,01 

14 1.443,07 346.797,22 345.354,16 800.602,16 

15 1.574,26 357.201,14 355.626,89 1.156.229,05 

16 1.705,44 367.917,18 366.211,74 1.522.440,78 

17 1.836,63 378.954,69 377.118,06 1.899.558,85 

18 61.220,94 390.323,33 329.102,39 2.228.661,24 

19 918,31 402.033,03 401.114,72 2.629.775,96 

20 1.049,50 414.094,02 413.044,52 3.042.820,47 

21 1.180,69 426.516,84 425.336,15 3.468.156,63 

22 1.311,88 439.312,35 438.000,47 3.906.157,10 

23 1.443,07 452.491,72 451.048,65 4.357.205,75 

24 1.574,26 466.066,47 464.492,21 4.821.697,96 

25 1.705,44 480.048,46 478.343,02 5.300.040,99 

26 1.836,63 494.449,92 492.613,29 5.792.654,28 

27 61.220,94 509.283,42 448.062,48 6.240.716,75 

28 918,31 524.561,92 523.643,60 6.764.360,36 

29 1.049,50 540.298,78 539.249,27 7.303.609,63 

30 1.180,69 556.507,74 555.327,05 7.858.936,68 

Taula 27. Fluxos monetaris acumulats per a l’alternativa 2, en €.  
Font: elaboració pròpia 
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ALTERNATIVA 1 

ANY COST NET 
ANUAL 

BENEFICI NET 
ANUAL 

FLUX MONETARI 
NET 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

0 4.604.416,34 205.034,91 -4.399.381,43 -4.399.381,43 

1 1.240,97 199.232,04 197.991,07 -3.952.368,77 

2 1.337,97 193.593,39 192.255,42 -3.536.394,36 

3 1.420,01 188.114,33 186.694,32 -3.149.526,77 

4 1.488,49 182.790,34 181.301,86 -2.789.949,81 

5 1.544,65 177.617,03 176.072,38 -2.455.955,75 

6 1.589,70 172.590,14 171.000,44 -2.145.938,95 

7 1.624,69 167.705,51 166.080,82 -1.858.389,88 

8 1.650,63 162.959,13 161.308,50 -1.591.889,50 

9 51.906,45 158.347,08 106.440,62 -1.395.341,93 

10 734,53 153.865,55 153.131,03 -1.163.229,28 

11 791,94 149.510,87 148.718,93 -948.667,18 

12 840,50 145.279,43 144.438,93 -750.530,12 

13 881,03 141.167,75 140.286,72 -567.760,56 

14 914,28 137.172,43 136.258,15 -399.365,02 

15 940,94 133.290,20 132.349,26 -244.410,20 

16 961,65 129.517,83 128.556,18 -102.019,47 

17 977,00 125.852,23 124.875,23 28.630,44 

18 30.723,35 122.290,38 91.567,03 118.576,88 

19 434,76 118.829,33 118.394,56 230.259,54 

20 468,75 115.466,23 114.997,48 332.223,47 

21 497,49 112.198,32 111.700,83 425.119,20 

22 521,48 109.022,90 108.501,42 509.557,26 

23 541,16 105.937,34 105.396,18 586.110,58 

24 556,94 102.939,12 102.382,18 655.316,69 

25 569,20 100.025,75 99.456,55 717.679,84 

26 578,29 97.194,83 96.616,54 773.672,99 

27 18.185,10 94.444,03 76.258,93 806.139,11 

28 257,34 91.771,09 91.513,75 852.022,34 

29 277,45 89.173,79 88.896,34 892.691,00 

30 294,47 86.650,01 86.355,54 928.516,86 

Taula 28. Fluxos monetaris acumulats per a l’alternativa 1, amb dades actualitzades a l’any 0 (€).  
Font: elaboració pròpia 
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ALTERNATIVA 2 

ANY COST NET 
ANUAL 

BENEFICI NET 
ANUAL 

FLUX MONETARI 
NET 

FLUX MONETARI 
ACUMULAT 

0 3.385.497,70 229.273,82 -3.156.223,88 -3.156.223,88 

1 866,33 222.784,94 221.918,60 -2.755.651,09 

2 934,05 216.479,70 215.545,65 -2.384.125,19 

3 991,33 210.352,92 209.361,59 -2.039.813,12 

4 1.039,13 204.399,54 203.360,40 -1.720.991,60 

5 1.078,34 198.614,64 197.536,30 -1.426.040,68 

6 1.109,79 192.993,47 191.883,69 -1.153.437,71 

7 1.134,21 187.531,39 186.397,18 -901.751,60 

8 1.152,32 182.223,90 181.071,58 -669.637,48 

9 36.236,58 177.066,62 140.830,04 -490.903,43 

10 512,78 172.055,30 171.542,52 -291.573,92 

11 552,86 167.185,81 166.632,95 -108.436,79 

12 586,77 162.454,14 161.867,37 59.568,51 

13 615,06 157.856,38 157.241,32 213.438,03 

14 638,27 153.388,75 152.750,48 354.107,11 

15 656,88 149.047,56 148.390,67 482.453,98 

16 671,34 144.829,23 144.157,89 599.303,16 

17 682,06 140.730,29 140.048,23 705.428,57 

18 21.448,38 136.747,36 115.298,98 780.797,63 

19 303,51 132.877,15 132.573,63 869.175,17 

20 327,24 129.116,47 128.789,23 948.765,81 

21 347,31 125.462,23 125.114,93 1.020.177,01 

22 364,05 121.911,42 121.547,36 1.083.978,50 

23 377,79 118.461,09 118.083,30 1.140.704,53 

24 388,81 115.108,42 114.719,61 1.190.855,96 

25 397,37 111.850,63 111.453,27 1.234.902,29 

26 403,71 108.685,05 108.281,34 1.273.283,50 

27 12.695,26 105.609,06 92.913,80 1.294.124,65 

28 179,65 102.620,12 102.440,47 1.323.312,78 

29 193,69 99.715,78 99.522,09 1.347.930,37 

30 205,57 96.893,64 96.688,07 1.368.320,49 

Taula 29. Fluxos monetaris acumulats per a l’alternativa 2, amb dades actualitzades a l’any 0 (€).  
Font: elaboració pròpia 
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Indicadors de rendibilitat_ 
Com a resultat de l’anàlisi cost – benefici anterior, és possible calcular diferents 
indicadors financers a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i rendibilitat del 
present projecte. 

Tot i que existeixen diferents tipus d’indicadors, en aquest estudi es farà ús dels més 
comuns i significatius, que són el Valor Actual Net (VAN), la relació Benefici / Cost, 
la Taxa Interna de Rendibilitat (TIR) i el Període de Recuperació de la Inversió (PRI). 

VAN  

Es defineix el Valor Actual Net com la diferència existent entre el benefici actualitzat 
net i el cost actualitzat net del projecte, actualització que de forma estàndard es fa 
amb un percentatge del 6%. Matemàticament es pot expressar com: 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 𝐵𝐵𝐴𝐴𝑁𝑁 − 𝐶𝐶𝐴𝐴𝑁𝑁 =  �
𝐵𝐵𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1
 −�

𝐶𝐶𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

Benefici/Cost  

Aquest rati és un indicador financer molt simple però, que de forma molt ràpida, 
presenta els beneficis derivats de la construcció del nou traçat que es proposa en 
aquest estudi. Es defineix com la relació entre benefici net actualitzat i el cost net 
actualitzat: 

𝐵𝐵
𝐶𝐶 =

𝐵𝐵𝐴𝐴𝑁𝑁
𝐶𝐶𝐴𝐴𝑁𝑁 =

∑ 𝐵𝐵𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1 𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1 𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

PRI  

El Període de Recuperació de la Inversió és la durada, mesurada en anys, que 
comporta que el conjunt de beneficis actualitzats nets fins a aquell moment iguali 
els costos actualitzats. És a dir, el PRI és el període de temps mínim per al qual es 
compleix la igualtat següent: 

𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼 = 𝑡𝑡 |�
𝐵𝐵𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1
= �

𝐶𝐶𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1

 
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 

TIR 

La Taxa Interna de Rendibilitat es defineix com el valor de la taxa d’actualització que 
redueix el VAN a 0 al final de la seva vida útil, o el que és el mateix: 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑅𝑅 = 𝑟𝑟 |�
𝐵𝐵𝑖𝑖

(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1
 = �

𝐶𝐶𝑖𝑖
(1 + 𝑟𝑟)𝑖𝑖−1

 
30

𝑖𝑖=1

30

𝑖𝑖=1

 

 

Resultats Econòmics obtinguts  

En general, perquè un projecte d’inversió sigui rendible econòmicament, s’han de 
complir de forma simultània les següents condicions: 
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VAN ≥ 0   
𝐵𝐵
𝐶𝐶

 ≥ 1   TIR ≥ r   PRI ≤ n 

 

Per tal de poder determinar aquests indicadors cal conèixer, en dades actualitzades, 
el valor acumulat durant els 30 anys de vida útil tant dels beneficis com dels costos 
que suposa dur a terme cada alternativa. Aquests valors són: 

 

 

 

 

Amb aquests valors, tots els indicadors financers comentats es poden resumir a la 
taula següent: 

 

 

 

 

 

Tal i com es desprèn de la taula anterior, només l’alternativa 2 resulta ser 
econòmicament viable, amb un VAN considerablement major que 0, amb una TIR 
que supera la taxa d’actualització fixada en el 6% per a projectes de carreteres, amb 
una raó entre el benefici i el cost actualitzats major que la unitat i una recuperació 
de la inversió prèvia a la finalització de la vida útil de l’obra. Pel que fa a l’alternativa 
1, els elevats costos d’inversió inicial generen un seguit de pèrdues irreversibles a 
llarg termini, principalment degut al segon viaducte que s’hi construeix, que suposa 
un increment massa gran en el pressupost de l’obra. 

Un dels factors més importants que s’extreu dels beneficis obtinguts en l’alternativa 
2 és l’estalvi de temps que s’hi genera. Aquest estalvi és degut a l’augment de la 
velocitat de la nova proposta respecte la velocitat actual. 

Així doncs, es pot comprovar com, de les dues alternatives plantejades, la segona 
és la única que presenta uns indicadors de rendibilitat favorables. Tot i així, caldrà 
realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri per tal de poder introduir altres paràmetres 
també importants en el procés de decisió, i d’aquesta manera poder executar 
l’alternativa més adient des de tots els punts de vista. 

Cal recordar que l’alternativa 2 presenta un tram d’estudi 180 metres menor que 
l’alternativa 1. Aquest fet ha repercutit negativament en aquesta última, ja que s’han 
generat uns costos de funcionament dels vehicles, de temps de recorregut i 
d’accidentalitat majors, repercutint després en l’obtenció d’uns beneficis menors i, 
finalment, en uns indicadors de rendibilitat poc atractius per a l’inversor.  

 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Cost Actualitzat Net (CAN) 4.729.167,54 € 3.472.588,16 € 

Benefici Actualitzat Net (BAN) 4.269.583,29 € 4.774.326,83 € 

Taula 30. Costos i beneficis actualitzats nets totals per a cada alternativa, en €.  
Font: elaboració pròpia 

 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
VAN (€) -459.584,25 1.301.738,67 

B / C 0,903 1,375 
TIR (%) 5,15 9,00 

PRI (anys) 17 12 

Taula 31. Anàlisi de rendibilitat econòmica de les diferents alternatives.  
Font: elaboració pròpia 
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Un cop valorades econòmicament les dues alternatives, és necessari realitzar una 
selecció de les mateixes que permeti la seva ordenació segons preferència o 
prioritat, tenint en compte el major nombre de variables possibles, de caràcter tècnic, 
social i ambiental, que complementin les ja calculades variables econòmiques. 
D’aquesta manera es podrà escollir l’alternativa més adequada. 

 

4.1. DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE  

Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri aquells procediments que 
permeten agregar o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells amb 
ajuda d’algun sistema d’homogeneïtat.  

Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entres les tres possibilitats 
plantejades (situació actual i dues noves propostes), no resulta suficient tenir en 
compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és 
necessari valorar altres factors, com ara aquells de tipus mediambiental, territorial o 
funcional i donar-los un determinat pes específic per després poder ponderar les 
valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri on es 
valorin numèricament indicadors de naturalesa diversa. Pel cas d’estudi, aquests 
indicadors es poden dividir en quatre grans grups: 

 Indicadors mediambientals 
Són aquells que engloben factors directament relacionats amb les afeccions al 
medi que suposa el nou traçat o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Entre 
ells es troba l’impacte paisatgístic i acústic, les mesures correctores d’impacte 
ambiental, l’afecció a béns d’interès històric/cultural, etc. 
 

 Indicadors econòmics  
Valoren els indicadors que s’han analitzat en l’estudi de costos i beneficis de 
l’apartat anterior i que tenen, únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, TIR I 
PRI). 
 

 Indicadors funcionals 
En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la 
infraestructura que s’ha dissenyat i a la seva execució. Es valoren aspectes com 
les característiques del traçat, les afeccions a serveis, propietats i usuaris i 
d’altres relacionats amb les obres de construcció de la via. 
 

 Indicadors territorials 
En obres d’aquestes característiques no es pot deixar de banda l’urbanisme ni la 
planificació territorial, així com tampoc la seva acceptació social o el 
desenvolupament econòmic que pugui generar una concepció adequada. Per 
aquest motiu, es valoren indicadors com l’adequació als plans d’ordenació 
vigents, la millora de la circulació urbana, el foment del creixement de les 
poblacions i de les seves activitats econòmiques, etc. 

Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de 
realitzar la ponderació de les valoracions i, dins d’aquests, cada indicador també 
tindrà el seu corresponent pes específic. Això implica que els diversos indicadors 
que integren cada grup hauran de repartir-se convenientment el còmput total de 

Anàlisi 
multicriteri 
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punts associats al grup. Així, els indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, 
els econòmics del 20%, els funcionals un 20% i els territorials un 30%.  

Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, caldrà 
donar-los una puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta 
menys o més favorable respecte a aquell indicador.  

Un cop s’han valorat tots els indicadors per a cadascuna de les alternatives, es 
procedirà a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta manera, 
l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per a la 
implantació a la zona d’estudi. 

 

4.2. VALORACIÓ D’INDICADORS  

Existeixen molts indicadors diferents per tal de valorar la idoneïtat o no de les 
alternatives proposades. D’entrada, cal valorar la seva incidència al territori, ja que 
es tracta d’una infraestructura destinada a ser utilitzada per les persones i que 
comunica diferents nuclis de poblacions. També caldrà garantir que el disseny del 
vial proporcioni una conducció còmoda i segura, sense oblidar en cap cas el cost 
econòmic que això suposa en l’obra. Per últim, el vial s’ha de situar en un medi físic 
en el que es farà un impacte que cal considerar en qualsevol cas, en especial si les 
dimensions o les característiques del terreny poden provocar aversió per part dels 
residents de l’àmbit afectat. Amb aquests principis es realitzarà, en primer lloc, un 
anàlisi multicriteri convencional, en el qual els diferents indicadors s’agrupen segons 
la seva naturalesa.  

A continuació, i per tal de donar més rellevància a aquells indicadors realment 
significatius, es farà servir el mètode ACRIP (Agrupació de CRIteris segons el seu 
Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors emprats anteriorment en 3 blocs, en 
funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, per tal de tornar a 
ponderar-los de nou donant major significació a aquells que són bàsics i menor als 
de tipus complementari.  

A la taula que s’adjunta a continuació es poden veure les valoracions i ponderacions 
realitzades per a les dues alternatives desenvolupades i per a la situació actual. Més 
endavant es comentaran els resultats i se’n extrauran les conclusions oportunes. 
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Resultats pel mètode ACRIP_ 
Per tal de realitzar un nou estudi multicriteri segons la metodologia ACRIP, s’han de 
dividir els indicadors en tres categories en funció de la seva ponderació: indicadors 
basics, importants i complementaris. 

Es busca donar una importància més clara en funció del grup en què es trobin. Així, 
els percentatges dels indicadors bàsics es multiplicaran per un factor 3, els del bloc 
d’importants per 2, i els indicadors complementaris es tornaran a ponderar amb un 
factor d’ampliació de 1,5. 

 PES ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

M
ED

IA
M

B
IE

N
TA

LS
 Impacte visual - paisatgístic 10 3 1 2 

Impacte acústic 3 3 2 1 

Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 

Mesures correctores d’impacte ambiental 4 1 2 2 

Afecció a béns d’interès cultural 7 2 1 1 

Valoració  parcial 30% 75 37 50 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

EC
O

N
Ò

M
IC

S 

TIR 8 0 0 3 

VAN 5 0 0 3 

B / C 4 0 0 3 

PRI 3 0 1 3 

Valoració  parcial 20% 0 3 60 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

FU
N

C
IO

N
A

LS
 

Velocitat de recorregut 5 1 3 3 

Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 2 3 

Serveis afectats 2 3 2 2 

Propietats afectades 2 3 2 2 

Duració de l’obra 1 3 1 2 

Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 3 2 

Molèsties a usuaris d’infraestructures 3 3 1 2 

Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 

Possibilitat d’execució per fases autònomes 1 1 2 2 

Valoració parcial 20% 37 41 48 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

TE
R

R
IT

O
R

IA
LS

 

Acceptació subjectiva de la població 8 2 1 3 

Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 2 

Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 

Foment del creixement urbanístic 3 1 1 1 

Millora de la circulació urbana 8 0 3 3 

Valoració parcial 30% 42 62 78 

 VALORACIÓ TOTAL 300 154 143 236 

PERCENTATGES TOTALS 100% 51,33% 47,67% 78,67% 

Taula 32. Anàlisi multicriteri convencional.  
Font: elaboració pròpia 
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La reordenació efectuada i els resultats finals d’aquest mètode es mostren a 
continuació. 

 

 

  

 PES ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

B
À

SI
C

S 

Impacte visual - paisatgístic 10 3 1 2 

TIR 8 0 0 3 

Acceptació subjectiva de la població 8 2 1 3 

Millora de la circulació urbana 8 0 3 3 

Afecció a béns d’interès cultural 7 2 1 1 

Descompensació en el moviment de terres 6 3 1 2 

Coordinació amb planejament urbanístic 6 3 2 2 

Valoració  parcial 53% - - - 

Valoració ponderada 159 96 67 123 

Percentatges respecte el total del grup 100,00% 60,38% 42,14% 77,36% 

Percentatges multiplicats per 3 300,00 181,13 126,42 232,08 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

IM
PO

R
TA

N
TS

 

Velocitat de recorregut 5 1 3 3 

VAN 5 0 0 3 

Impuls de desenvolupament econòmic 5 1 3 3 

Mesures correctores d’impacte ambiental 4 1 2 2 

B / C 4 0 0 3 

Dificultats de traçat (planta i alçat) 4 1 2 3 

Impacte acústic 3 3 2 1 

PRI 3 0 1 3 

Molèsties a usuaris d’infraestructures 3 3 1 2 

Foment del creixement urbanístic 3 1 1 1 

Valoració  parcial 39% - - - 

Valoració ponderada 117 39 61 98 

Percentatges respecte el total del grup 100,00% 33,33% 52,14% 83,76% 

Percentatges multiplicats per 2 200,00 66,66 104,28 167,52 

IN
D

IC
A

D
O

R
S 

C
O

M
PL

EM
EN

TA
R

IS
 

Serveis afectats 2 3 2 2 

Propietats afectades 2 3 2 2 

Duració de l’obra 1 3 1 2 

Índex d’ocupació i mà d’obra 1 0 3 2 

Obres auxiliars necessàries 1 3 1 1 

Possibilitat d’execució per fases autònomes 1 1 2 2 

Valoració  parcial 8% - - - 

Valoració ponderada 24 19 15 15 

Percentatges respecte el total del grup 100,00% 79,17% 62,50% 62,50% 

Percentatges multiplicats per 1,5 150,00 118,75 93,75 93,75 

 

TOTAL PERCENTATGES AMPLIFICATS 
DE CADA GRUP 650,00 366,54 324,45 493,35 

PERCENTATGES SOBRE EL TOTAL 100,00% 56,39% 49,92% 75,90% 

Taula 33. Anàlisi multicriteri ACRIP.  
Font: elaboració pròpia 
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4.3. DISCUSSIÓ DELS RESULTATS 

Un cop realitzats els anàlisis amb els dos mètodes, és possible determinar 
l’alternativa més adient a partir dels factors analitzats. Els resultats globals obtinguts 
es resumeixen a la Taula 34. 

 

 

Com es pot observar a la taula anterior, els dos anàlisis realitzats condueixen a la 
mateixa classificació de les alternatives analitzades. La ordenació resultant de les 
alternatives és, doncs, la següent: 

1. Alternativa 2 

2. Alternativa 0 

3. Alternativa 1 

En tots dos casos, l’alternativa que obté més puntuació és l’alternativa 2. 
Fonamentalment, aquest fet és degut a que aquesta proposta presenta un menor 
cost d’inversió inicial, en gran part degut a la no construcció del viaducte que creua 
la línia d’AVE, que suposa un increment en el pressupost molt elevat, tant per la 
pròpia construcció com pel moviment de terres generat.  

A més, l’absència d’aquesta obra fa que l’alternativa 2 quedi més ben integrada en 
l’entorn físic, minimitzant l’impacte del projecte sobre el seu entorn, cosa que la fa 
més viable des del punt de vista territorial i social, amb una posició favorable de la 
ciutadania.  

 

4.4. INDICACIONS SUPLEMENTÀRIES  

Donada la importància de l’anàlisi d’alternatives dins el projecte, s’ha considerat 
necessari justificar de manera més precisa els criteris de puntuació emprats per a 
cadascun dels blocs en què s’han dividit els indicadors a l’anàlisi convencional. 

En primer lloc, cal mencionar que en totes les alternatives proposades l’objectiu 
principal ha estat el de millorar el traçat actual, eliminant les corbes amb radis petits 
i poca visibilitat, disminuint els pendents, així com augmentant el màxim possible el 
nombre de rectes en el traçat i, per tant, el nombre de possibilitats d’avançament. 

La pròpia construcció d’aquest nou vial ja fa que la majoria d’indicadors 
mediambientals beneficiïn la situació actual, pel menor impacte en el paisatge que 
suposa, així com la nul·la afectació acústica o a béns històrics i culturals. 
Precisament a aquests últims, l’Annex 17 ”Estudi d’Impacte Ambiental” en fa un 
anàlisi més exhaustiu del qual es desprèn que no hi ha una afectació directa. Tot i 

 ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 
Mètode 

convencional 
Valoració total 154 143 236 
Percentatges 51,33 % 47,67% 78,67% 

Mètode ACRIP 
Valoració total 366,54 324,45 493,35 
Percentatges 56,39 % 49,92% 75,90% 

Taula 34. Resum dels resultats obtinguts a partir de l’anàlisi multicriteri.  
Font: elaboració pròpia 
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així, s’ha optat per puntuar ambdues alternatives un punt inferior a la situació actual, 
ja que les actuacions malmeten la zona circumdant. 

Pel que fa als criteris de puntuació en l’àmbit econòmic, s’ha donat major puntuació 
a l’alternativa més rendible, que ha resultat ser únicament l’alternativa 2. Només en 
l’indicador referent al PRI l’alternativa 1 ha obtingut puntuació, ja que era l’únic 
indicador que ha estat favorable en l’anàlisi de rendibilitat econòmica, tot i que per 
sota la segona alternativa. L’alternativa 0 no ha obtingut puntuació en cap dels 
indicadors, ja que era la situació de referència a partir de la qual se’n calculaven els 
beneficis. 

En l’aspecte funcional s’ha de tenir en compte que les alternatives estudiades 
comporten una gran millora respecte la situació actual, donada en gran mesura per 
la disminució del temps de recorregut i la nova proposta de connectivitat transversal 
amb el nucli urbà, fins ara inexistent. Els únics avantatges que presenta la situació 
actual són conseqüència de l’absència d’obres a la zona, com ara els serveis o 
propietats afectades o la molèstia als habitants. 

Finalment, pel que fa referència als indicadors territorials, el menor impacte sobre el 
territori, una bona coordinació amb el planejament urbanístic i una major acceptació 
de la població a l’alternativa 2 permet que aquesta sigui la més ben valorada pels 
residents de la zona. L’alternativa actual no està ben vista per la població a causa 
l’escassa comoditat que ofereix als conductors, pròpia d’un camí forestal sense 
pavimentar. Per aquest motiu és necessari l’execució d’un nou vial que s’adapti el 
màxim possible a l’orografia de la zona i, alhora, respecti les característiques pròpies 
de la zona urbanitzada que hi ha a l’inici de l’actuació.  

 

4.5. VALORACIÓ FINAL I SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA  

Tenint en compte la comparació de la Taula 34, es dedueix que l’Alternativa 2 
esdevé l’opció més adequada per implantar a la connexió entre les urbanitzacions 
de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de Castellbisbal contemplada en el 
present projecte, segons factors de tipus ambiental, econòmics, funcionals i 
territorials.  

Aquesta opció és la que presenta millors resultats en els dos anàlisis multicriteri i en 
l’anàlisi cost – benefici realitzat.  

Per últim, abans de concloure aquest annex, és important indicar que, en realitzar 
un anàlisi de sensibilitat respecte dels pesos atorgats a cada indicador, s’ha 
observat que l’ordre de preferència de les alternatives plantejades no s’ha vist alterat 
en cap variació. A més, el mètode ACRIP permet reduir significativament la 
sensibilitat de l’anàlisi ja que emfatitza la rellevància d’aquells indicadors realment 
importants, impedint que petites modificacions dels pesos específics puguin alterar 
els resultats. 
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La singularitat del present projecte constructiu rau, precisament, en la definició de 
la traça de l’estudi. Es tracta d’un vial que servirà de connexió de les urbanitzacions 
de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de ferrocarrils de RENFE Rodalies 
de Castellbisbal i, conseqüentment, amb el seu nucli urbà. 

Aquest nou vial conformarà un nou carrer. Tot i així, el fet que aquest quedi localitzat 
en un àmbit no edificat farà que tendeixi cap un caràcter més aviat interurbà, propi 
d’una carretera.  

Per tant, les característiques funcionals i geomètriques d’aquest estudi seran 
tractades des d’una òrbita mixta, basades en criteris urbans, a partir de les 
recomanacions citades al següent apartat, i recolzades amb la normativa estatal 
referent a carreteres. Aquest últim fet permetrà enriquir el nou carrer amb unes 
característiques de seguretat i confort pròpies d’una carretera convencional, sense 
perdre el caràcter urbà pel qual ha estat definit. 

En aquest annex, doncs, es presenten totes les característiques i paràmetres que 
defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada, l’alternativa 2, per a la connexió de 
l’estació de ferrocarrils amb les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini. En 
aquest document també s’inclou la justificació dels criteris emprats en la definició 
geomètrica del traçat, pel que fa a la planta, l’alçat i la secció transversal adoptada. 

 

1.1. NORMATIVA APLICADA 

En decurs dels últims anys, el tractament de la mobilitat en l’àmbit urbà ha estat 
objecte del desenvolupament d’una sèrie d’estratègies, polítiques i normatives, per 
part de diferents estaments de l’Administració pública. 

A Catalunya, el marc legal i normatiu integrat, bàsicament, per la Llei de mobilitat, 
el Decret de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, la Llei 
d’urbanisme i la Llei d’accessibilitat formen una legislació prou completa per poder 
impulsar una mobilitat sostenible i segura. A més, les lleis de caire ambiental 
suggereixen la necessitat d’actuar sobre el model de mobilitat actual. 

Per a la redacció del present annex s’han utilitzat els criteris definits en el document 
“Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya”, publicat l’any 
2009 pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. Aquestes recomanacions incorporen aquells criteris bàsics descrits en 
la legislació catalana que influeixen en la planificació i el disseny de la mobilitat 
urbana. 

Aquest annex es completarà amb altres criteris aplicables a carreteres 
convencionals, els quals són descrits a l’actual Norma 3.1-IC “Trazado”, aprovada 
per l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999 (BOE del 2 de febrer de 2000). 
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Els diferents paràmetres que s’adoptaran per a la definició geomètrica del traçat 
d’aquest nou vial es basen en una sèrie d’objectius pels quals la nova traça ha estat 
projectada:  

 El nou vial ha de permetre millorar de forma sensible l’itinerari rodat entre les 
urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini i l’estació de ferrocarrils RENFE 
de Castellbisbal. El projecte ha de ser, alhora, rendible, segons l’anàlisi cost – 
benefici. 
 

 La geometria de la nova via, tant en planta com en alçat, ha de permetre 
maximitzar la seguretat i la comoditat en la conducció. És per això que en el 
disseny s’ha treballat amb radis de curvatura més generosos que els que les 
recomanacions han permès en cada punt. 

 
 Donat la naturalesa comarcal de la carretera, les propietats pròximes podran tenir 

accés directe a la via. Caldrà millorar, per tant, els punts d’accés per tal que la 
incorporació i la sortida de la carretera es donin en condicions de seguretat. 

 
 La traça proposada s’ha d’adaptar, tant com sigui possible, a l’orografia del 

terreny existent; disminuint així l’impacte ambiental de l’obra i optimitzant el 
moviment de terres. 

 
 La solució escollida ha d’afectar el mínim possible a les construccions existents 

a la zona, transcorrent sempre que sigui possible, pels límits entre finques per tal 
de reduir els efectes sobre els propietaris. 

 

2.1. TIPOLOGIA DE L’OBRA 

A l’àmbit urbà, els carrers representen una part important de l’espai públic i són el 
suport de múltiples activitats urbanes. Per tal de definir el paper que tenen dins la 
xarxa, s’han de jerarquitzar funcionalment a partir de la combinació de dues funcions 
antagòniques: 

 Funció de trànsit: l’objectiu principal és assegurar els desplaçaments dels 
vehicles de transport de persones i mercaderies. La funció de trànsit es 
caracteritza principalment en termes de capacitat per a la circulació dels vehicles. 
 

 Funció d’accessibilitat i social: el paper dominant és assegurar l’accessibilitat 
dels usuaris i garantir que els carrers siguin el suport de la vida local, permetent-
hi el desenvolupament de les activitats que no siguin les de circulació vehicular i 
reforçant-hi la funció del carrer com a espai de suport al comerç, de socialització, 
de passeig, de joc... 

L’aplicació de les dues funcions permet dividir l’estructura orgànica urbana en una 
jerarquia voluntarista i funcional formada per:  

 La xarxa bàsica, la qual està constituïda per la xarxa viària principal i on la funció 
de trànsit és dominant. 
 

Criteris de 
disseny del 

nou vial 
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 La xarxa secundària, on les funcions d’accessibilitat i social són dominants. 

El traçat objecte del present estudi formarà part de la xarxa bàsica municipal. A 
aquesta jerarquització cal superposar-hi una segona classificació, atenent a la 
relació amb les xarxes de vianants i de bicicletes i procurar resoldre’n els 
encreuaments, a fi d’establir unes connexions segures entre cèl·lules que assegurin 
la continuïtat i el confort dels itineraris. Així, es definirà també com a via principal, 
garantint les connexions de la xarxa viària local amb la xarxa periurbana i les 
relacions amb els diferents sectors del municipi. 
 

2.2. VELOCITAT 

La velocitat dels vehicles està limitada per lleis i normatives a partir de valors 
màxims. No obstant això, els vehicles, en la pràctica diària, sovint circulen a més 
velocitat que la permesa. És necessari, doncs, considerar en el disseny urbà la 
velocitat “v85”, definida com “la velocitat màxima que no és excedida per un 85% del 
conjunt des vehicles”. 

Aquest valor permet detectar possibles disfuncions del disseny urbà, sobretot en 
aquells casos en què s’observa una gran diferència entre la velocitat màxima teòrica 
i la velocitat real mitjana. 

Tot i així, la informació que aporta el valor de v85 no és suficient per a dimensionar 
el nou vial. És per això que cal definir la velocitat de projecte que, segons indica la 
Norma 3.1-IC, és “aquella que permet definir les característiques geomètriques 
mínimes dels elements de traçat, en condicions de comoditat i seguretat”. 

Amb tot, el nou vial objecte d’aquest estudi es projectarà per a una velocitat de 
projecte de 30 km/h, que és la que es preveu com a màxima als trams de majors 
condicionants geomètrics. 

La velocitat màxima als trams rectes serà de 50 km/h, que és la que ja està regulada 
per la llei vigent pels carrers convencionals, i es considera adient per aquest tipus 
de vial. 

 

2.3. DIMENSIONAMENT EN FUNCIÓ DEL VEHICLE DETERMINANT 

El dimensionament de la calçada es farà en funció del vehicle determinant, és a dir, 
del vehicle més gran que es calcula que pot circular per la via amb una freqüència 
de pas normal. 

La gran diversitat de vehicles que hi ha actualment i la varietat de característiques 
geomètriques que tenen obliguen a concretar el que es coneix amb el nom de 
vehicle determinant a l’hora de fer el dimensionament de la calçada. En aquest marc, 
es pot diferenciar entre: 

 Gàlib lliure d’obstacles (GLO). 
 
 Superfície escombrada, és a dir, l’espai necessari per a realitzar maniobres que 

determinen els radis de gir. 
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Si el dimensionament dels carrils de circulació s’ajusta als vehicles més grans 
(camió i autobús articulat), la velocitat dels vehicles més petits (dels turismes, en 
particular) pot resultar excessiva i, per tant, inadequada a l’entorn i a la 
reglamentació. 

Segons aquest principi, el dimensionament del carril de circulació depèn del vehicle 
determinant, és a dir, del vehicle de dimensions més grans, que es calcula que hi 
pot circular amb prou freqüència.  

En el disseny de la via s’han de considerar, a més, les dimensions del vehicle 
determinant projectades en el sòl i el seu gàlib lliure d’obstacles (GLO), que 
permetrà, entre altres coses, ubicar els senyals a l’alçada convenient i dimensionar 
el perfil de les infraestructures. 

Tenint en compte totes aquestes consideracions, es poden diferenciar set 
categories de vehicles per a determinar el dimensionament del disseny viari urbà: 

1. Turisme de dimensions mitjanes 
 
2. Turisme de grans dimensions 
 
3. Furgoneta o microbús 
 
4. Camió rígid de dos eixos 
 
5. Camió rígid de tres eixos o autobús 
 
6. Vehicle pesant articulat (tipus A) 
 
7. Vehicle pesant articulat (tipus B) 

Dins de l’àmbit en el qual s’emmarca aquest projecte, es considerarà que el vehicle 
determinant que circularà amb freqüència pel nou vial correspondrà a la categoria 3 
(furgoneta o microbús). L’elecció d’aquesta categoria rau, principalment, en el fet 
que el nou trajecte que obrirà aquest vial representarà una nova ruta per l’actual 
línia de bus urbà que cobreix les urbanitzacions del sector oest del terme municipal. 
Aquesta línia de bus la cobrirà l’actual microbús. 

Les dimensions del gàlib d’aquest tipus de vehicles es representen i 
s’esquematitzen a la següent taula i figura, respectivament: 

VEHICLE 
TIPUS 

LONGITUD 
(l) BATALLA (c) 

VOL 
DAVANTER 

(b) 

VOL 
POSTERIOR 

(d) 

AMPLADA 
(a) 

3. Furgoneta o 
microbús 7,00 3,80 1,40 1,80 2,20 

Taula 1. Valors orientatius del gàlib del vehicle determinant de categoria 3. Valors en metres.  
Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya, PTOP. 
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Figura 1. Paràmetres bàsics del gàlib d’un vehicle.  
Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de 

Catalunya, PTOP. 

 

2.4. TRAJECTÒRIES DE GIR DELS VEHICLES (RADIS DE GIR) 

Un cop triat el vehicle determinant per al dimensionament, caldrà que el present 
projecte s’ajusti a aquestes dimensions i a la capacitat de maniobra. 

La maniobra d’un vehicle no es pot determinar únicament per un radi, atès que els 
diferents punts del vehicle (les rodes i la carrosseria) segueixen trajectòries 
diferents. També varia segons la velocitat a què se circula en el moment del gir. 

A velocitat constant, el conjunt d’aquestes trajectòries o corbes determina un espai 
que s’anomena “superfície escombrada”, que és superior a l’ocupació total del 
vehicle en trajectòria rectilínia. Les recomanacions redactades pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya aporten valors 
dels diferents radis i sobreamples per a les diferents categories de vehicles 
determinants, en el cas de corbes que suposen una maniobra de gir directe de 90º. 
Per a les corbes amb angles majors o menors a 90°, el radi s’hauria de calcular en 
diverses parts, tot recorrent a altres publicacions especialitzades o a aplicacions 
informàtiques que faciliten el càlcul de la superfície escombrada.  

A continuació es mostren els valors que proporcionen les recomanacions, sobre els 
vehicles determinants de categoria 3: 
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Figura 2. Superfície escombrada en la maniobra de gir d’un vehicle.  
Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya, PTOP. 

 

 

 

 

 

Aquest projecte es centrarà en els valors aproximats que proporcionen les 
“Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya”, i definirà uns radis 
dels acords circulars amb suficient marge per ser vàlids per a corbes amb angles 
superiors a 90º. Aquests valors s’especifiquen a l’apartat 3. “Definició geomètrica 
del traçat”, del present annex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHICLE TIPUS RADI INTERIOR 
(r1) 

RADI EXTERIOR 
(r2) 

SOBREAMPLADA 
(c) 

3. Furgoneta o 
microbús 8,00 11,40 0,60 

Taula 2. Radis de gir de 90º a velocitat de maniobra per a la categoria 3 de vehicle 
determinant. Valors en metres. 

 Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya, PTOP. 
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En aquest apartat es descriu detalladament l’alternativa que ha resultat ser òptima 
entre les dues opcions estudiades a l’Annex 5 “Estudi d’alternatives”. 

Es defineixen, també, les característiques del traçat adoptat pel que fa a la planta, 
l’alçat i la secció transversal del mateix. Al final de l’annex, es presenten els llistats 
de planta i alçat que defineixen el nou vial, obtinguts com a resultat de càlcul del 
programa de traçat WinH, emprat per a la realització del present projecte. 

 

3.1. DESCRIPCIÓ DE LA TRAÇA 

El tram d’estudi comença a la urbanització de Costablanca, concretament a la 
sortida de la carretera C – 243c  per accedir a la urbanització, just al costat del 
restaurant “La Masia” (Costablanca Sud). Havent pres l’esmentada sortida, es 
proposa la construcció d’una rotonda de 30 metres de diàmetre exterior, amb doble 
carril de 4 metres, que facilitarà l’accés tant als diferents carrers existents com a la 
nova traça objecte d’aquest estudi. De fet, la construcció d’aquesta rotonda suposa 
una significativa modificació dels dos carrers de la zona, el passeig Sant Llorenç i el 
passeig Llobregat, sobretot d’aquest últim. També es modifica l’accés a la 
intersecció en “T” de la mateixa entrada de la carretera C – 243c, per tal de millorar 
l’entrada i la sortida de l’esmentada rotonda. És, precisament, el centre del cercle 
que forma la rotonda el que es prendrà com a inici de referència del nou vial i, per 
tant, com a PK 0 + 000. 

Al superar aquesta rotonda, el traçat va disminuint de cota pel Turó de les Forques. 
Aquest suposa el tram més sinuós i amb els pendents més forts de tot el traçat, 
concretament, del PK 0 + 090 al PK 0 + 760. Posteriorment, al PK 0 + 940, s’inicia 
un viaducte de nova construcció de 30 metres que creua la línia R4 de RENFE. A 
continuació, un segon tram de viaducte, amb inici al PK 1 + 020, creua el Torrent 
Bo, finalitzant al PK 1 + 100. La descripció d’aquesta obra es detalla a l’Annex 10 
“Tipologia estructural”. Tot seguit, el traçat segueix paral·lel al riu Llobregat (a cota 
aproximadament constant) fins arribar al PK 2+140, on es construeix un calaix de 
formigó prefabricat, que permet superar el torrent de Pegueres (identificat a l’Annex 
4 “Climatologia, hidrologia i drenatge” com a O.D. 7), i que també es descriu amb 
més detall a l’Annex 10 “Tipologia estructural”. En el PK 2 + 144, punt on s’acaba 
aquest pas superior, el traçat continua fins a enllaçar-se, al PK 2 + 197, amb l’actual 
zona d’aparcament de vehicles de l’estació de ferrocarrils de RENFE Rodalies de 
Castellbisbal, punt on acaba l’obra que es proposa al present projecte.   

El detall geomètric de tota la traça, així com de les modificacions dels carrers 
existents, s’esquematitza al Document núm. 2 “Plànols”. 

 

3.2. TRAÇAT EN PLANTA 

Per a la definició del traçat en planta d’aquest nou vial es defineix un eix 
corresponent a la línia divisòria entre carrils. En el Document núm. 2 “Plànols”, es 
recullen les plantes de definició geomètrica de la via, on es reflecteixen les diferents 
alineacions i punts singulars de l’eix principal. 

Tal i com s’ha comentat a la introducció del present annex, per a la definició de l’eix 
principal de la carretera s’han seguit els criteris establerts a les “Recomanacions de 

Definició 
geomètrica 

del traçat 
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Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya”, publicat l’any 2009 pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, tot recolzant-se 
també en la Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucció de Carreteres.  

Per a la definició geomètrica del traçat en planta s’han emprat, únicament, 
alineacions rectes i alineacions circulars. Amb això, i buscant sempre una 
optimització de l’adaptació del nou vial al terreny existent, s’han combinat un total 
de 14 alineacions circulars (9 de les quals cap a la dreta i 5 cap a l’esquerra) amb 9 
alineacions rectes. Tenint en compte una velocitat de projecte de 30 km/h, el radi 
mínim ha estat de 30 metres i el màxim de 2116 metres. 

A l’Apèndix 1 d’aquest annex es poden trobar adjunts els llistats on apareixen les 
diferents alineacions en planta amb els seus paràmetres característics, així com la 
successió de punts en planta cada 10 metres, tant per al traçat principal com per als 
eixos dels carrers modificats. 

 
 
 
 

Taula 3. Paràmetres mínims i màxims adoptats per la definició en planta del nou vial.  
Font: elaboració pròpia 

 

3.3. TRAÇAT EN ALÇAT 

Aquest apartat inclou la definició corresponent dels elements del traçat en alçat 
(perfil longitudinal). Per a aquesta definició es farà ús de dos tipus d’elements: 

 Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 
 
 Corbes d’acord vertical, mitjançant paràboles de segon grau. 

 
S’ha considerat viable seguir les especificacions establertes per la Norma 3.1-IC 
estatal pel que fa als valors dels paràmetres dels acords verticals. Segons fixa la 
Norma, aquests acords verticals es realitzaran mitjançant paràboles, de tal forma 
que la inclinació de la rasant varia linealment amb el recorregut en planta. Els valors 
dels paràmetres mínims dels diferents acords (convexes i còncaus) són tals que 
proporcionen en tot moment la visibilitat necessària per a efectuar les següents 
maniobres: 

 Detenció davant d’un obstacle a la calçada. 
 

 Intercepció d’altres trajectòries de trànsit. 
 

 Avançament de vehicles en tots els trams on no es prohibeixi aquesta maniobra. 
 

 Percepció d’una divergència als trams d’aproximació a aquesta circumstància. 
 

A l’hora de dissenyar el perfil longitudinal s’ha dut a terme un càlcul dels pendents 
de manera que es procurés minimitzar el moviment de terres, compensant, alhora, 

Vp 
RADIS ALINEACIONS RECTES 

Mínim Màxim Mínima Màxima 
30 km/h 30 m 2116 m 19,3 m 232,8 m 
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desmunts i terraplens, i amb espai suficient en alçada per al pas de les obres de 
drenatge transversal. 

Pel que fa referència als punts inicial i final de la rasant d’aquesta nou vial, les cotes 
s’ajusten als condicionants imposats per la carretera C – 243c existent i la zona 
d’aparcament de l’estació de ferrocarrils. 

Els pendents projectats tenen una inclinació que varia entre el 0,5% i el 9,8%, 
mentre que les rampes tenen una inclinació que varia entre el 0,20% i el 8%. 
Aquests valors compleixen els criteris del Codi d’Accessibilitat que, per als vianants, 
fixa el pendent màxim en trams llargs del 8% i per al cas específic de les rampes, 
fixa un màxim del 12%. Per altra banda, també compleix els criteris definits a la 
normativa estatal de carreteres pel que fa als valors màxims.  

Pel que fa als valors mínims, s’adopten uns valors molt petits, però dins dels mínims 
excepcionals que es recomanen a la normativa (mínim del 0,2%). En aquests casos 
es compensarà la falta d’inclinació amb un peralt suficient que permeti evacuar 
l’aigua que pugui quedar estancada.  

Cal destacar que el relleu tendeix a perdre alçada en el sentit dels PK creixents, 
motiu pel qual la major part del traçat es troba en pendent negativa. 

Pel que fa als paràmetres d’acord, els valors mínims que la normativa estableix són 
els corresponents a una velocitat de projecte de 40 km/h. Els paràmetres establerts 
en el present projecte corresponents al tronc principal del vial, que és el 
potencialment equiparable a una carretera, compleixen aquells límits, tot i tenir una 
velocitat de projecte encara menor, de 30 km/h. Així doncs, també es verifiquen les 
longituds mínimes que s’estableixen per a la longitud dels acords i dels trams amb 
inclinació constant entre aquests.  

Degut als condicionants geomètrics i orogràfics actuals, no és possible adequar els 
paràmetres de definició de l’alçat dels carrers modificats a la normativa vigent de 
carreteres. Cal esmentar, però, que els criteris que allà s’hi exposen no són d’obligat 
compliment, al tractar-se d’un traçat urbà, tal i com ja s’ha comentat amb anterioritat. 

Com en el cas del traçat en planta, a l’Apèndix 2 d’aquest mateix annex s’adjunten 
els llistats on apareixen les diverses alineacions en alçat amb els seus paràmetres 
característics, així com la successió de punts cada 10 metres. 

A continuació es resumeixen els principals paràmetres que defineixen el traçat en 
alçat del tronc principal del nou vial. 

 

Vp 

PENDENTS RAMPES KV MÍNIM LONGITUD 
MÍNIMA DE 
L’ACORD 
VERTICAL 

Mínim Màxim Mínima Màxima Còncau convex 

30 km/h -0,5% -9,89% +0,20% +1% 800 m 1000 m 31,5 m 

Taula 4. Paràmetres mínims i màxims adoptats per la definició en alçat del tronc principal del nou vial.  
Font: elaboració pròpia 
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3.4. COORDINACIÓ ENTRE PLANTA I ALÇAT 

Els dissenys del traçat en planta i en alçat han estat coordinats entre si mitjançant 
els criteris que estableix la Norma 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres. L’objectiu 
d’aquesta coordinació és evitar la presència de punts amb pèrdua de visibilitat del 
traçat a curt termini, que donen lloc a una circulació incòmoda i insegura, i 
aconseguir, en conseqüència, la màxima visibilitat possible en tot el 
desenvolupament del tram del vial. 

 

3.5. SECCIÓ TRANSVERSAL 

Calçada_ 
Per tal de definir la secció transversal que tindrà el nou vial al llarg de tot el tronc 
principal, s’han pres com a referència les especificacions de les “Recomanacions 
de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya”, que indiquen que la secció 
transversal dels carrils de la calçada vindrà definida pel gàlib dels vehicles que s’han 
de creuar o avançar i preveu els components següents: 

 Les dimensions bàsiques (Db) del gàlib del vehicle determinant 
 

 El marge de moviment (Mm), que depèn de la velocitat i considera les 
imprecisions de conducció i oscil·lacions dels vehicles 

 
 El marge de seguretat (Ms) que pretén compensar les imprecisions de 

dimensions i els elements que sobresurten de la carrosseria 
 

Al gàlib dels vehicles cal afegir: 

 El suplement de bidireccionalitat (Sb) i d’avançament/creuament de vehicles de 
dues rodes (S2r) 
 

 El suplement lateral (Sl) per considerar eventualment l’efecte paret. Pel cas del 
present projecte, es considerarà que els talussos verticals dels desmunts poden 
ocasionar  aquest efecte paret. 

 
 El suplement del sobreample en corba. Aquest suplement només es té en 

compte en aquells vials on la velocitat de projecte superi els 50 km/h. Degut a 
que el traçat objecte d’estudi presenta una velocitat menor, no es considerarà 
aquest suplement, essent suficient l’amplada de la calçada per fer front a tots els 
radis de gir.  

 

Amb tot, el dimensionament de l’amplada de la calçada (Ac) és: 

𝐴𝐴𝑐𝑐 =  𝐷𝐷𝑏𝑏 + 𝑀𝑀𝑚𝑚 + 𝑀𝑀𝑠𝑠 + 𝑆𝑆𝑏𝑏 + 𝑆𝑆2𝑟𝑟 + 𝑆𝑆𝑙𝑙 
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Figura 3. Dimensionament de la calçada.  
Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya, PTOP. 

El gàlib extern que s’obté és el de la calçada, que ha de ser lliure de tot tipus 
d’obstacle: panells de senyalització, enllumenat, etc. Pel que fa a les dimensions 
verticals, es recomana deixar una alçada lliure de vial de 4,5 m per tal de permetre 
el pas eventual de vehicles de transport especial. 

Per facilitar el mètode de dimensionament de la secció transversal, es reagrupen 
les categories de vehicle determinant en dues de noves. Pel cas del present 
projecte, el vehicle determinant de categoria 3 s’engloba dins el grup de vehicles 
pesats (VP). 

Per tant, tenint en compte que es tracta d’una categoria VP i que la velocitat de 
projecte del nou vial és de 30 km/h, s’obtenen tots els components necessaris per a 
definir la secció transversal de cada carril de la calçada: 

Db Mm Ms Sb S2r Sl 

250  10 20 30 20 20 

Ac = 350 

Taula 5. Amplada de cada carril de la calçada, considerant una categoria de 
vehicle pesat (VP) i una velocitat de projecte de 30 km/h. Valors en cm.  

Font: elaboració pròpia a partir de dades de les Recomanacions de Mobilitat per 
al Disseny Urbà de Catalunya, PTOP. 
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Voreres_ 
Pel dimensionament de les voreres també es prenen les especificacions de les 
“Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya”. 

Tenint en compte que la seguretat és la prioritat absoluta, el confort dels 
desplaçaments a peu ha de ser primordial respecte a altres consideracions. Per 
aquest motiu, en el casos de manca d’espai disponible que no permeti implantar 
voreres prou amples, caldrà preveure mesures de protecció i moderació del trànsit 
per a assegurar condicions de seguretat i confort als vianants. Per tant, el principi 
bàsic que s’ha d’aplicar en aquest projecte és el d’atribuir als vianants el màxim 
espai possible per assegurar-los el màxim confort. 

En aquest context, s’ha fixat l’amplada lliure mínima de vorera a 200 cm, una 
amplada que permet l’encreuament de dues cadires de rodes i la instal·lació dels 
serveis urbans sota les voreres. Aquesta amplada inclou, també, una sèrie de 
paràmetres que es poden equiparar als utilitzar per dimensionar la calçada. Així, 
dins d’aquests 200 cm d’amplada de vorera, es considera un marge de moviment, 
un marge de seguretat i un suplement d’amplada lliure. 

 

Figura 4. Dimensions bàsiques per a vianants, incloent-hi les persones 
amb mobilitat reduïda. Cotes en metres.  

Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny Urbà de Catalunya, 
PTOP. 

Aquesta vorera tipus s’aplicarà al marge dret de la calçada, durant tot el tram. Al 
marge esquerre, s’hi dissenya una vorera de 50 cm d’amplada, la qual preveu, 
únicament, el pas puntual de persones, maniobres de manteniment, posicionament 
de la senyalització vertical, etc. 
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Pendent transversal_ 
Per a un bon funcionament del sistema de drenatge, es garantirà un pendent 
transversal del vial en àrees planes d’un 2,0%. A les corbes circulars, el pendent 
transversal coincidirà amb el peralt que, com que es tracta d’una zona sense 
construccions, es fixa amb un màxim del 7%. 

Pel que fa a l’espai destinat als vianants, el pendent transversal màxim serà del 2%, 
per tal d’assegurar el confort dels desplaçaments en cadira de rodes. 

 

3.6. ROTONDA 

La idea de la rotonda s’ha basat sempre en un principi molt simple: organitzar tota 
la circulació en sentit únic al voltant d’un illot central, a fi de reduir els embussos i 
millorar la seguretat a les cruïlles, independentment del nombre de ramals que 
tinguin. 

Atenent a la tipologia de rotondes que es descriu a les recomanacions, la rotonda 
prevista per aquest estudi es classifica com a rotonda compacta, ja que es defineix 
amb un diàmetre exterior de 30 metres, està ubicada a un àmbit a cavall entre urbà 
i periurbà, i la seva funció principal és la de regular les cruïlles amb una velocitat 
moderadament baixa. 

Concretament, a les recomanacions es resumeixen els principals elements 
geomètrics a tenir en compte en el disseny d’una rotonda, a partir de la següent 
figura: 

 

Figura 5. Elements geomètrics principals d’una 
rotonda. 

Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny 
Urbà de Catalunya, PTOP. 

 

 A. Diàmetre exterior. S’adopta un diàmetre exterior de 30 metres, de manera que 
la rotonda prevista es classifica com a rotonda compacta. 

 
 B. Centre de la rotonda. S’ha situat a la intersecció dels diferents eixos que 

conflueixen a la rotonda. 
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 C. Diàmetre de l’illot central. S’ha optat per un diàmetre de 14 metres, de manera 

que, considerant dos carrils giratoris, cadascun d’ells té un amplada de 4 metres 
(u = 8 metres). 

 

 

Figura 6. Amplada efectiva del carril giratori. 
Font: Recomanacions de Mobilitat per al Disseny 

Urbà de Catalunya, PTOP. 
 

 D. Entrada, sortida i illot separador. Els carrils d’entrada i sortida tindran una 
amplada de 4 metres. Mitjançant un illot separador es desviaran els fluxos 
entrants i sortints i es protegiran els passos de vianants. L’amplada de l’illot 
separador dels carrils del traçat principal serà de 6 metres.  

 
 E. Connexió de ramals a la rotonda. S’adopten radis diferents depenent del ramal 

que es consideri. En tot cas, s’eviten angles d’incidència tangencials, per a 
impedir el pas de vehicles a través de la rotonda en línia recta. 

 

 
Totes les dades referents a la planta, l’alçat i la secció transversal del traçat principal, 
els carrers modificats i la rotonda queden esquematitzats amb detall al Document 
núm. 2 “Plànols”. 
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Per a la definició completa del traçat i el càlcul de la planta, el perfil longitudinal, la 
plataforma i les seccions transversals de plataforma i terreny, s’ha utilitzat el 
programa de traçat WinH, el qual ha permès obtenir: 

 Definició geomètrica de l’eix en planta i càlcul per a l’obtenció del llistat 
d’alineacions. 
 

 Definició i càlcul de l’eix longitudinal, amb paràmetre d’acord Kv o punt de pas de 
la paràbola. 

 
 Definició de la secció transversal i obtenció de les cotes en els punts 

característics. 
 

 Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal. 
 

 Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals. 
 

 Càlcul de fitxers de dibuix en format DXF, compatibles amb programes de 
disseny CAD. 

 
 Obtenció dels llistats de traçat i de moviment de terres. 

 
En els següents apartats es descriu, de forma ordenada, les diferents fases que 
conformen el càlcul de la traça de la carretera. Els fitxers resultants del programa 
s’adjunten a l’Apèndix del present annex. 

 

4.1. TRAÇAT EN PLANTA 

El programa WinH admet l’ús de diversos tipus d’alineacions per tal de representar 
les rectes i corbes que formen qualsevol traçat de carreteres o, en aquest cas, 
carrers: 

 Alineació fixa. Element circular o rectilini que es pot situar a l’espai de forma única 
i sense que es vegi condicionada per cap altre alineació. Aquesta es determina 
mitjançant dos punts i el radi de l’alineació. 
 

 Alineació giratòria. Element circular o de recta que s’obliga a passar per un punt 
concret, anomenat punt de gir, que pertany a la recta o corba en qüestió. Aquesta 
alineació queda determinada per un únic punt i el radi de gir corresponent. 

 
 Alineació flotant. Element circular o de recta que no es pot situar a l’espai de 

forma única, sinó que la posició inicial ve condicionada per les alineacions fixes 
que la limiten. Per a la seva determinació únicament és necessari establir el radi 
de gir. 

 
Òbviament, la disposició d’aquestes alineacions ve regida per lleis: 

 La primera alineació és sempre fixa. 
 

Operativa de 
càlcul per 
ordinador 
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 Després d’una alineació giratòria en ve una de flotant. 
 

 Després d’una alineació flotant hi va una alineació giratòria. 
 

 En corbes circulars, el signe del radi és positiu quan la corba gira cap a la dreta 
en el sentit dels PK creixents. 

 
Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre 
les alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S’obté, com a resultat, 
el llistat d’alineacions que a continuació es detalla per a una correcta interpretació: 

 Alin: número d’ordre de l’alineació. 
 
 Tipus: referent al tipus d’alineació (recta, circular o clotoide). 
 
 PK: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l’alineació. 
 
 Longitud: distància, en metres, sobre l’eix entre dos punts singulars consecutius. 
 
 X tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència. 
 
 Y tangència: coordenada y (UTM) del punt de tangència. 
 
 Xc: coordenada x (UTM) del centre del cercle. 
 
 Yc: coordenada y (UTM) del centre del cercle. 
 
 I: punt d’inflexió de la clotoide. 
 
 Azimut: referent a l’angle de sortida de l’alineació respecte al nord. 
 
 Radi: valor del radi de l’alineació. 
 
 Paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició. Aquest paràmetre no 

apareixerà en el present projecte, ja que no s’ha utilitzat cap corba de transició 
per definir el nou traçat. 

 
Els valors obtinguts són el resultat de diversos tempteigs i modificacions efectuades 
per tal d’adaptar-se a la normativa actual i a la traça desitjada. 

 

4.2. PERFILS TRANSVERSALS I LONGITUDINALS DEL TERRENY 

Aquests perfils es generen a partir de la prèvia definició del traçat en planta, tallant 
el terreny en sentit transversal i longitudinal, respectivament. 

S’ha treballat amb perfils transversals separats de forma equidistant cada 20 metres, 
ja que aquesta distància és suficient per a obtenir una bona representació i càlcul 
tant de la plataforma com del moviment de terres que serà necessari per a dur a 
terme la obra. 
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Amb aquests perfils, es poden trobar, posteriorment, els perfils longitudinals i 
transversals de la traça. 

 

4.3. PERFIL LONGITUDINAL DE LA RASANT 

A partir del perfil longitudinal del terreny es procedeix a dissenyar el traçat en alçat 
de la via. 

Per a cada pendent o rampa cal definir un punt PK i la seva cota, així com la 
inclinació que adopta la rasant i el paràmetre Kv de l’acord següent. Aquesta 
inclinació es designa com a positiva o negativa segons si la cota augmenta o 
disminueix, respectivament, en el sentit dels PK creixents. 

Tal i com s’ha realitzat per al traçat en planta, després de la introducció de les dades 
necessàries per a la definició de la rasant del vial, queden definits tots els elements 
que constitueixen el traçat en alçat, obtenint com a resultat un llistat de dades, les 
variables del qual es detallen a continuació per tal de poder fer-ne una correcta 
interpretació. 

 Pendent: inclinació de la rasant, expressada en percentatge. 
 

 Longitud: distància, en metres, sobre l’eix entre el punt d’entrada i el punt de 
sortida de l’acord vertical. 

 
 Paràmetre: valor del paràmetre Kv d’acord vertical. 

 
 Vèrtex: indicació del PK i la cota del vèrtex de l’acord. 

 
 Entrada a l’acord: indicació del PK i la cota del punt d’entrada a l’acord. 

 
 Sortida de l’acord: indicació del PK i la cota del punt de sortida de l’acord. 

 
Tant en el traçat en planta com en el alçat, el programa proporciona un llistat amb 
les coordenades dels punts singulars i dels punts fixos segons l’equidistància 
assignada (20 m), indicant també els paràmetres definitoris de l’eix en el punt en 
qüestió. 

Al final de l’annex s’adjunten els llistats extrets del programa utilitzat. Es presenten 
els punts singulars en planta i alçat, així com els llistats de punts successius en 
planta i alçat segons l’equidistància assignada. 

En el Document núm. 2 “Plànols”, es representen gràficament les alineacions en 
planta i alçat. 
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4.4. PLATAFORMA 

La plataforma de la carretera es defineix mitjançant diversos trams, pels quals 
s’estableixen els seus PK extrems. Cada tram s’entén com a segment o porció del 
vial on varia una o més característiques respecte al tram anterior. D’aquesta 
manera, es poden introduir punts de tall als perfils, donats per la presència d’algun 
element que impedeixi al talús arribar al terreny natural. En el cas del present estudi, 
s’ha calculat la plataforma en diversos trams, els quals tenen en compte la presència 
d’un mur de contenció de terres, dels viaductes, el calaix prefabricat de formigó, així 
com la presència de diferents tipologies de sòl a la zona. 

El càlcul de la plataforma requereix la introducció en el programa de diferents lleis, 
on es distingeix entre el costat dret i esquerra, en el sentit d’avanç dels PK creixents. 
Aquestes lleis són: 

 Llei de peralts. Defineix el gir que es dóna al voltant de l’eix de la traça. El signe 
del peralt de la banda esquerra és negatiu si aquesta s’abat en el sentit de les 
agulles del rellotge, mentre que en el costat dret el signe serà positiu si 
l’abatiment es produeix en el sentit oposat de les agulles del rellotge. 
 

 Llei de secció transversal. El programa demana les amplades de carril i vorera 
per a cada costat de la plataforma, així com les bermes. 

 
 Llei de terraplè. Les dades a introduir són el pendent del talús de terraplè i 

l’amplada i desnivell de les bermes. 
 

 Llei de desmunt. És possible distingir diferents capes de terreny, amples i 
desnivells de bermes, cunetes i banquetes, juntament amb el talús de desmunt i 
la disposició de les banquetes. 

 
 Llei de terra vegetal. És possible distingir espessors de terra vegetal per desmunt 

i terraplè. Únicament es demana el valor d’aquests espessors. 
 

En el Document núm. 2 “Plànols”, es representen gràficament les seccions 
transversals segons l’equidistància de 20 metres assignada entre perfils 
transversals consecutius. 

A continuació, a l’Apèndix 1 adjunt, es presenten els llistats amb els resultats de les 
diferents alineacions calculades mitjançant el programa WinH. 
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LLISTATS DEL PROGRAMA DE TRAÇAT 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. APÈNDIX 1_       
 



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000   46,422  412329,3003  4592495,9655 160,36267     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CIRC.     46,422   21,714  412356,3722  4592458,2544 160,36267   -40,000
                                 412388,8663  4592481,5811

  3   RECTA     68,137   19,312  412373,0940  4592444,8219 125,80312     0,000
                                      0,0000        0,0000

  4   CIRC.     87,448  111,312  412390,8411  4592437,2071 125,80312    74,523
                                 412361,4560  4592368,7219

  5   RECTA    198,760   52,884  412432,0023  4592344,7021 220,89199     0,000
                                      0,0000        0,0000

  6   CIRC.    251,644   51,074  412414,9573  4592294,6408 220,89199    90,936
                                 412328,8743  4592323,9505

  7   CIRC.    302,718   50,965  412386,1233  4592253,2972 256,64762   -30,190
                                 412405,1297  4592229,8405

  8   RECTA    353,683   25,080  412384,0589  4592208,2191 149,17904     0,000
                                      0,0000        0,0000

  9   CIRC.    378,762   34,009  412402,0202  4592190,7152 149,17904    59,476
                                 412360,5103  4592148,1206

 10   RECTA    412,772   53,506  412418,4673  4592161,4757 185,58194     0,000
                                      0,0000        0,0000

 11   CIRC.    466,277   48,696  412430,4819  4592109,3363 185,58194    85,451
                                 412347,2126  4592090,1485

 12   RECTA    514,974   36,068  412427,6752  4592061,3784 221,86104     0,000
                                      0,0000        0,0000

 13   CIRC.    551,042  128,909  412415,5316  4592027,4159 221,86104   -40,278
                                 412453,4577  4592013,8551

 14   CIRC.    679,951   66,023  412492,1166  4592002,5513  18,10984    50,000
                                 412540,1072  4591988,5189

 15   CIRC.    745,974   90,880  412541,8133  4592038,4898 102,17276   -58,530
                                 412543,8106  4592096,9859

 16   RECTA    836,853   21,670  412602,2610  4592093,9302   3,32514     0,000
                                      0,0000        0,0000

 17   CIRC.    858,523   28,770  412603,3923  4592115,5705   3,32514   126,811
                                 412730,0300  4592108,9500

 18   RECTA    887,293   99,369  412608,1266  4592143,8858  17,76840     0,000
                                      0,0000        0,0000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

 19   CIRC.    986,662  138,377  412635,5024  4592239,4096  17,76840    60,000
                                 412693,1806  4592222,8798

 20   RECTA   1125,040    5,866  412744,1366  4592254,5575 164,59129     0,000
                                      0,0000        0,0000

 21   CIRC.   1130,905  125,714  412747,2334  4592249,5761 164,59129  -132,956
                                 412860,1488  4592319,7718

 22   RECTA   1256,619  232,829  412850,9728  4592187,1327 104,39713     0,000
                                      0,0000        0,0000

 23   CIRC.   1489,448  122,440  413083,2471  4592171,0640 104,39713   500,000
                                 413048,7396  4591672,2562

 24   CIRC.   1611,888  585,172  413203,1482  4592147,8169 119,98663  2116,487
                                 412549,5405  4590134,7812

 25   CIRC.   2197,060    0,000  413727,8311  4591892,9470 137,58808  2116,487
                                 412549,5405  4590134,7812



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL1
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial1
 Data: 24/12/2014 11:05:06

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000   22,567  412329,3003  4592495,9655  33,78703     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CIRC.     22,567   18,038  412340,7228  4592515,4282  33,78703   -20,000
                                 412323,4740  4592525,5514

  3   RECTA     40,605   51,629  412342,1120  4592532,8058 376,36963     0,000
                                      0,0000        0,0000

  4   CIRC.     92,235   13,050  412323,3850  4592580,9192 376,36963    37,000
                                 412357,8652  4592594,3398

  5   RECTA    105,284   14,280  412320,8715  4592593,6555 398,82258     0,000
                                      0,0000        0,0000

  6   RECTA    119,564    2,091  412320,6461  4592607,9336 200,00000     0,000
                                      0,0000        0,0000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL2
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial2
 Data: 24/12/2014 11:28:46

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000   23,290  412329,3003  4592495,9655 242,23345     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CIRC.     23,290   15,258  412314,9586  4592477,6156 242,23345    23,000
                                 412296,8368  4592491,7790

  3   RECTA     38,548   16,060  412302,3933  4592469,4603 284,46634     0,000
                                      0,0000        0,0000

  4   CIRC.     54,608   13,922  412286,8086  4592465,5802 284,46634   -42,116
                                 412296,9834  4592424,7117

  5   CIRC.     68,530    0,000  412274,0948  4592460,0653 263,42245   -42,116
                                 412296,9834  4592424,7117



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL3
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial3
 Data: 24/12/2014 12:26:02

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000   25,544  412286,2814  4592520,9256 128,37803     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CIRC.     25,544   10,410  412309,3291  4592509,9125 128,37803    50,000
                                 412287,7719  4592464,7984

  3   RECTA     35,954   14,000  412318,1888  4592504,4823 141,63269     0,000
                                      0,0000        0,0000

  4   RECTA     49,954    0,000  412329,3003  4592495,9655 141,63269     0,000
                                      0,0000        0,0000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\RO T
 Títol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\rot
 Data: 24/12/2014 11:57:02

  ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                       XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   CIRC.      0,000   94,248  412317,3500  4592505,0300 241,30723   -15,000
                                 412329,3017  4592495,9659

  2   CIRC.     94,248    0,000  412317,3500  4592505,0301 241,30756   -15,000
                                 412329,3017  4592495,9659



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   412329,300   4592495,966   160,3627       0,000

    10,000       0,000   412335,132   4592487,842   160,3627       0,000

    20,000       0,000   412340,964   4592479,718   160,3627       0,000

    30,000       0,000   412346,795   4592471,595   160,3627       0,000

    40,000       0,000   412352,627   4592463,471   160,3627       0,000

  * 46,422       0,000   412356,372   4592458,254   160,3627       0,000

    50,000       0,000   412358,586   4592455,445   154,6683     -40,000

    60,000       0,000   412365,993   4592448,766   138,7528     -40,000

  * 68,137       0,000   412373,094   4592444,822   125,8031     -40,000

    70,000       0,000   412374,806   4592444,087   125,8031       0,000

    80,000       0,000   412383,996   4592440,144   125,8031       0,000

  * 87,448       0,000   412390,841   4592437,207   125,8031       0,000

    90,000       0,000   412393,168   4592436,161   127,9829      74,523

   100,000       0,000   412401,906   4592431,312   136,5254      74,523

   110,000       0,000   412409,916   4592425,338   145,0680      74,523

   120,000       0,000   412417,054   4592418,346   153,6106      74,523

   130,000       0,000   412423,193   4592410,462   162,1531      74,523

   140,000       0,000   412428,222   4592401,827   170,6957      74,523

   150,000       0,000   412432,051   4592392,597   179,2382      74,523

   160,000       0,000   412434,611   4592382,938   187,7808      74,523

   170,000       0,000   412435,855   4592373,023   196,3234      74,523

   180,000       0,000   412435,762   4592363,031   204,8659      74,523

   190,000       0,000   412434,332   4592353,142   213,4085      74,523

  *198,760       0,000   412432,002   4592344,702   220,8920      74,523

   200,000       0,000   412431,603   4592343,529   220,8920       0,000

   210,000       0,000   412428,380   4592334,062   220,8920       0,000

   220,000       0,000   412425,156   4592324,596   220,8920       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   230,000       0,000   412421,933   4592315,130   220,8920       0,000

   240,000       0,000   412418,710   4592305,663   220,8920       0,000

   250,000       0,000   412415,487   4592296,197   220,8920       0,000

  *251,644       0,000   412414,957   4592294,641   220,8920      90,936

   260,000       0,000   412411,905   4592286,865   226,7420      90,936

   270,000       0,000   412407,333   4592277,977   233,7427      90,936

   280,000       0,000   412401,814   4592269,644   240,7435      90,936

   290,000       0,000   412395,413   4592261,967   247,7442      90,936

   300,000       0,000   412388,209   4592255,039   254,7450      90,936

  *302,718       0,000   412386,123   4592253,297   256,6476      90,936

   310,000       0,000   412381,070   4592248,078   241,2917     -30,190

   320,000       0,000   412376,447   4592239,262   220,2049     -30,190

   330,000       0,000   412374,942   4592229,422   199,1181     -30,190

   340,000       0,000   412376,719   4592219,628   178,0313     -30,190

   350,000       0,000   412381,585   4592210,944   156,9445     -30,190

  *353,683       0,000   412384,059   4592208,219   149,1790     -30,190

   360,000       0,000   412388,583   4592203,810   149,1790       0,000

   370,000       0,000   412395,745   4592196,831   149,1790       0,000

  *378,762       0,000   412402,020   4592190,715   149,1790       0,000

   380,000       0,000   412402,898   4592189,842   150,5037      59,476

   390,000       0,000   412409,282   4592182,161   161,2076      59,476

   400,000       0,000   412414,290   4592173,519   171,9114      59,476

   410,000       0,000   412417,782   4592164,161   182,6152      59,476

  *412,772       0,000   412418,467   4592161,476   185,5819      59,476

   420,000       0,000   412420,090   4592154,432   185,5819       0,000

   430,000       0,000   412422,336   4592144,687   185,5819       0,000

   440,000       0,000   412424,581   4592134,943   185,5819       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   450,000       0,000   412426,827   4592125,198   185,5819       0,000

   460,000       0,000   412429,072   4592115,453   185,5819       0,000

  *466,277       0,000   412430,482   4592109,336   185,5819      85,451

   470,000       0,000   412431,239   4592105,692   188,3554      85,451

   480,000       0,000   412432,479   4592095,775   195,8054      85,451

   490,000       0,000   412432,552   4592085,781   203,2555      85,451

   500,000       0,000   412431,459   4592075,846   210,7056      85,451

   510,000       0,000   412429,213   4592066,108   218,1557      85,451

  *514,974       0,000   412427,675   4592061,378   221,8610      85,451

   520,000       0,000   412425,983   4592056,645   221,8610       0,000

   530,000       0,000   412422,616   4592047,229   221,8610       0,000

   540,000       0,000   412419,249   4592037,813   221,8610       0,000

   550,000       0,000   412415,882   4592028,397   221,8610       0,000

  *551,042       0,000   412415,532   4592027,416   221,8610       0,000

   560,000       0,000   412413,475   4592018,716   207,7020     -40,278

   570,000       0,000   412413,506   4592008,742   191,8962     -40,278

   580,000       0,000   412415,988   4591999,081   176,0904     -40,278

   590,000       0,000   412420,767   4591990,326   160,2846     -40,278

   600,000       0,000   412427,551   4591983,015   144,4788     -40,278

   610,000       0,000   412435,924   4591977,594   128,6730     -40,278

   620,000       0,000   412445,372   4591974,397   112,8672     -40,278

   630,000       0,000   412455,316   4591973,620    97,0614     -40,278

   640,000       0,000   412465,146   4591975,311    81,2556     -40,278

   650,000       0,000   412474,260   4591979,365    65,4498     -40,278

   660,000       0,000   412482,097   4591985,534    49,6440     -40,278

   670,000       0,000   412488,178   4591993,440    33,8382     -40,278

  *679,951       0,000   412492,117   4592002,551    18,1098     -40,278



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   680,000       0,000   412492,130   4592002,598    18,1722      50,000

   690,000       0,000   412495,884   4592011,849    30,9046      50,000

   700,000       0,000   412501,400   4592020,170    43,6370      50,000

   710,000       0,000   412508,460   4592027,229    56,3694      50,000

   720,000       0,000   412516,781   4592032,745    69,1018      50,000

   730,000       0,000   412526,033   4592036,497    81,8342      50,000

   740,000       0,000   412535,845   4592038,337    94,5666      50,000

  *745,974       0,000   412541,813   4592038,490   102,1728      50,000

   750,000       0,000   412545,839   4592038,491    97,7937     -58,530

   760,000       0,000   412555,755   4592039,687    86,9169     -58,530

   770,000       0,000   412565,323   4592042,552    76,0401     -58,530

   780,000       0,000   412574,264   4592047,002    65,1634     -58,530

   790,000       0,000   412582,319   4592052,908    54,2866     -58,530

   800,000       0,000   412589,253   4592060,097    43,4098     -58,530

   810,000       0,000   412594,863   4592068,360    32,5330     -58,530

   820,000       0,000   412598,987   4592077,457    21,6563     -58,530

   830,000       0,000   412601,504   4592087,123    10,7795     -58,530

  *836,853       0,000   412602,261   4592093,930     3,3251     -58,530

   840,000       0,000   412602,425   4592097,072     3,3251       0,000

   850,000       0,000   412602,947   4592107,059     3,3251       0,000

  *858,523       0,000   412603,392   4592115,570     3,3251       0,000

   860,000       0,000   412603,478   4592117,045     4,0665     126,811

   870,000       0,000   412604,509   4592126,989     9,0867     126,811

   880,000       0,000   412606,320   4592136,821    14,1070     126,811

  *887,293       0,000   412608,127   4592143,886    17,7684     126,811

   890,000       0,000   412608,872   4592146,488    17,7684       0,000

   900,000       0,000   412611,627   4592156,101    17,7684       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   910,000       0,000   412614,382   4592165,714    17,7684       0,000

   920,000       0,000   412617,137   4592175,327    17,7684       0,000

   930,000       0,000   412619,892   4592184,940    17,7684       0,000

   940,000       0,000   412622,647   4592194,553    17,7684       0,000

   950,000       0,000   412625,402   4592204,166    17,7684       0,000

   960,000       0,000   412628,157   4592213,779    17,7684       0,000

   970,000       0,000   412630,912   4592223,392    17,7684       0,000

   980,000       0,000   412633,667   4592233,005    17,7684       0,000

  *986,662       0,000   412635,502   4592239,410    17,7684      60,000

   990,000       0,000   412636,511   4592242,591    21,3096      60,000

   1000,000       0,000   412640,566   4592251,719    31,9199      60,000

   1010,000       0,000   412646,079   4592260,048    42,5303      60,000

   1020,000       0,000   412652,898   4592267,347    53,1406      60,000

   1030,000       0,000   412660,833   4592273,413    63,7509      60,000

   1040,000       0,000   412669,665   4592278,079    74,3613      60,000

   1050,000       0,000   412679,148   4592281,216    84,9716      60,000

   1060,000       0,000   412689,020   4592282,735    95,5819      60,000

   1070,000       0,000   412699,007   4592282,596   106,1922      60,000

   1080,000       0,000   412708,833   4592280,802   116,8026      60,000

   1090,000       0,000   412718,226   4592277,403   127,4129      60,000

   1100,000       0,000   412726,924   4592272,492   138,0232      60,000

   1110,000       0,000   412734,687   4592266,207   148,6336      60,000

   1120,000       0,000   412741,299   4592258,721   159,2439      60,000

  *1125,040       0,000   412744,137   4592254,558   164,5913      60,000

   1130,000       0,000   412746,755   4592250,345   164,5913       0,000

  *1130,905       0,000   412747,233   4592249,576   164,5913       0,000

   1140,000       0,000   412752,295   4592242,023   160,2366    -132,956



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1150,000       0,000   412758,443   4592234,138   155,4484    -132,956

   1160,000       0,000   412765,165   4592226,738   150,6602    -132,956

   1170,000       0,000   412772,424   4592219,863   145,8720    -132,956

   1180,000       0,000   412780,179   4592213,554   141,0838    -132,956

   1190,000       0,000   412788,387   4592207,845   136,2956    -132,956

   1200,000       0,000   412797,000   4592202,769   131,5074    -132,956

   1210,000       0,000   412805,970   4592198,355   126,7192    -132,956

   1220,000       0,000   412815,247   4592194,627   121,9310    -132,956

   1230,000       0,000   412824,778   4592191,607   117,1428    -132,956

   1240,000       0,000   412834,508   4592189,312   112,3547    -132,956

   1250,000       0,000   412844,384   4592187,754   107,5665    -132,956

  *1256,619       0,000   412850,973   4592187,133   104,3971    -132,956

   1260,000       0,000   412854,346   4592186,899   104,3971       0,000

   1270,000       0,000   412864,322   4592186,209   104,3971       0,000

   1280,000       0,000   412874,298   4592185,519   104,3971       0,000

   1290,000       0,000   412884,274   4592184,829   104,3971       0,000

   1300,000       0,000   412894,250   4592184,139   104,3971       0,000

   1310,000       0,000   412904,227   4592183,449   104,3971       0,000

   1320,000       0,000   412914,203   4592182,759   104,3971       0,000

   1330,000       0,000   412924,179   4592182,068   104,3971       0,000

   1340,000       0,000   412934,155   4592181,378   104,3971       0,000

   1350,000       0,000   412944,131   4592180,688   104,3971       0,000

   1360,000       0,000   412954,107   4592179,998   104,3971       0,000

   1370,000       0,000   412964,083   4592179,308   104,3971       0,000

   1380,000       0,000   412974,060   4592178,618   104,3971       0,000

   1390,000       0,000   412984,036   4592177,927   104,3971       0,000

   1400,000       0,000   412994,012   4592177,237   104,3971       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1410,000       0,000   413003,988   4592176,547   104,3971       0,000

   1420,000       0,000   413013,964   4592175,857   104,3971       0,000

   1430,000       0,000   413023,940   4592175,167   104,3971       0,000

   1440,000       0,000   413033,917   4592174,477   104,3971       0,000

   1450,000       0,000   413043,893   4592173,787   104,3971       0,000

   1460,000       0,000   413053,869   4592173,096   104,3971       0,000

   1470,000       0,000   413063,845   4592172,406   104,3971       0,000

   1480,000       0,000   413073,821   4592171,716   104,3971       0,000

  *1489,448       0,000   413083,247   4592171,064   104,3971       0,000

   1490,000       0,000   413083,797   4592171,026   104,4674     500,000

   1500,000       0,000   413093,765   4592170,225   105,7406     500,000

   1510,000       0,000   413103,715   4592169,225   107,0138     500,000

   1520,000       0,000   413113,642   4592168,026   108,2871     500,000

   1530,000       0,000   413123,544   4592166,629   109,5603     500,000

   1540,000       0,000   413133,416   4592165,034   110,8336     500,000

   1550,000       0,000   413143,254   4592163,242   112,1068     500,000

   1560,000       0,000   413153,054   4592161,254   113,3800     500,000

   1570,000       0,000   413162,813   4592159,070   114,6533     500,000

   1580,000       0,000   413172,525   4592156,691   115,9265     500,000

   1590,000       0,000   413182,189   4592154,119   117,1998     500,000

   1600,000       0,000   413191,799   4592151,353   118,4730     500,000

   1610,000       0,000   413201,351   4592148,397   119,7462     500,000

  *1611,888       0,000   413203,148   4592147,817   119,9866     500,000

   1620,000       0,000   413210,859   4592145,297   120,2306    2116,487

   1630,000       0,000   413220,351   4592142,150   120,5314    2116,487

   1640,000       0,000   413229,828   4592138,958   120,8322    2116,487

   1650,000       0,000   413239,289   4592135,722   121,1330    2116,487



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1660,000       0,000   413248,736   4592132,440   121,4338    2116,487

   1670,000       0,000   413258,166   4592129,114   121,7346    2116,487

   1680,000       0,000   413267,581   4592125,744   122,0354    2116,487

   1690,000       0,000   413276,980   4592122,329   122,3362    2116,487

   1700,000       0,000   413286,363   4592118,870   122,6370    2116,487

   1710,000       0,000   413295,729   4592115,367   122,9377    2116,487

   1720,000       0,000   413305,078   4592111,819   123,2385    2116,487

   1730,000       0,000   413314,411   4592108,227   123,5393    2116,487

   1740,000       0,000   413323,727   4592104,591   123,8401    2116,487

   1750,000       0,000   413333,025   4592100,911   124,1409    2116,487

   1760,000       0,000   413342,306   4592097,188   124,4417    2116,487

   1770,000       0,000   413351,569   4592093,420   124,7425    2116,487

   1780,000       0,000   413360,814   4592089,609   125,0433    2116,487

   1790,000       0,000   413370,041   4592085,754   125,3441    2116,487

   1800,000       0,000   413379,250   4592081,855   125,6449    2116,487

   1810,000       0,000   413388,440   4592077,913   125,9457    2116,487

   1820,000       0,000   413397,612   4592073,928   126,2464    2116,487

   1830,000       0,000   413406,764   4592069,899   126,5472    2116,487

   1840,000       0,000   413415,898   4592065,828   126,8480    2116,487

   1850,000       0,000   413425,012   4592061,713   127,1488    2116,487

   1860,000       0,000   413434,107   4592057,555   127,4496    2116,487

   1870,000       0,000   413443,181   4592053,354   127,7504    2116,487

   1880,000       0,000   413452,236   4592049,110   128,0512    2116,487

   1890,000       0,000   413461,271   4592044,824   128,3520    2116,487

   1900,000       0,000   413470,285   4592040,495   128,6528    2116,487

   1910,000       0,000   413479,279   4592036,123   128,9536    2116,487

   1920,000       0,000   413488,252   4592031,709   129,2544    2116,487



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   1930,000       0,000   413497,205   4592027,253   129,5551    2116,487

   1940,000       0,000   413506,135   4592022,754   129,8559    2116,487

   1950,000       0,000   413515,045   4592018,213   130,1567    2116,487

   1960,000       0,000   413523,933   4592013,631   130,4575    2116,487

   1970,000       0,000   413532,799   4592009,006   130,7583    2116,487

   1980,000       0,000   413541,644   4592004,339   131,0591    2116,487

   1990,000       0,000   413550,466   4591999,631   131,3599    2116,487

   2000,000       0,000   413559,266   4591994,881   131,6607    2116,487

   2010,000       0,000   413568,043   4591990,089   131,9615    2116,487

   2020,000       0,000   413576,798   4591985,256   132,2623    2116,487

   2030,000       0,000   413585,529   4591980,382   132,5631    2116,487

   2040,000       0,000   413594,238   4591975,467   132,8638    2116,487

   2050,000       0,000   413602,923   4591970,510   133,1646    2116,487

   2060,000       0,000   413611,585   4591965,513   133,4654    2116,487

   2070,000       0,000   413620,223   4591960,474   133,7662    2116,487

   2080,000       0,000   413628,837   4591955,395   134,0670    2116,487

   2090,000       0,000   413637,427   4591950,275   134,3678    2116,487

   2100,000       0,000   413645,992   4591945,115   134,6686    2116,487

   2110,000       0,000   413654,534   4591939,914   134,9694    2116,487

   2120,000       0,000   413663,050   4591934,673   135,2702    2116,487

   2130,000       0,000   413671,542   4591929,392   135,5710    2116,487

   2140,000       0,000   413680,009   4591924,071   135,8718    2116,487

   2150,000       0,000   413688,450   4591918,710   136,1725    2116,487

   2160,000       0,000   413696,866   4591913,309   136,4733    2116,487

   2170,000       0,000   413705,256   4591907,868   136,7741    2116,487

   2180,000       0,000   413713,621   4591902,388   137,0749    2116,487

   2190,000       0,000   413721,959   4591896,868   137,3757    2116,487



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\alt2
 Data: 10/12/2014 21:23:58

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

   2197,060       0,000   413727,831   4591892,947   137,5881    2116,487



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL1
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial1
 Data: 24/12/2014 11:05:06

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   412329,300   4592495,966    33,7870       0,000

    10,000       0,000   412334,362   4592504,590    33,7870       0,000

    20,000       0,000   412339,424   4592513,214    33,7870       0,000

  * 22,567       0,000   412340,723   4592515,428    33,7870       0,000

    30,000       0,000   412343,222   4592522,383    10,1271     -20,000

    40,000       0,000   412342,323   4592532,239   378,2961     -20,000

  * 40,605       0,000   412342,112   4592532,806   376,3696     -20,000

    50,000       0,000   412338,704   4592541,561   376,3696       0,000

    60,000       0,000   412335,077   4592550,880   376,3696       0,000

    70,000       0,000   412331,450   4592560,199   376,3696       0,000

    80,000       0,000   412327,823   4592569,518   376,3696       0,000

    90,000       0,000   412324,196   4592578,837   376,3696       0,000

  * 92,235       0,000   412323,385   4592580,919   376,3696       0,000

   100,000       0,000   412321,346   4592588,397   389,7307      37,000

  *105,284       0,000   412320,872   4592593,656   398,8226      37,000

   110,000       0,000   412320,784   4592598,371   398,8226       0,000

   119,564       0,000   412320,607   4592607,933   398,8226       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL2
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial2
 Data: 24/12/2014 11:28:46

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   412329,300   4592495,966   242,2335       0,000

    10,000       0,000   412323,142   4592488,087   242,2335       0,000

    20,000       0,000   412316,984   4592480,207   242,2335       0,000

  * 23,290       0,000   412314,959   4592477,616   242,2335       0,000

    30,000       0,000   412310,119   4592473,002   260,8071      23,000

  * 38,548       0,000   412302,393   4592469,460   284,4663      23,000

    40,000       0,000   412300,984   4592469,109   284,4663       0,000

    50,000       0,000   412291,280   4592466,694   284,4663       0,000

  * 54,608       0,000   412286,809   4592465,580   284,4663       0,000

    60,000       0,000   412281,674   4592463,947   276,3161     -42,116

    68,530       0,000   412274,095   4592460,065   263,4225     -42,116



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL3
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\vial3
 Data: 24/12/2014 12:26:02

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   412286,281   4592520,926   128,3780       0,000

    10,000       0,000   412295,304   4592516,614   128,3780       0,000

    20,000       0,000   412304,327   4592512,303   128,3780       0,000

  * 25,544       0,000   412309,329   4592509,913   128,3780       0,000

    30,000       0,000   412313,259   4592507,815   134,0519      50,000

  * 35,954       0,000   412318,189   4592504,482   141,6327      50,000

    40,000       0,000   412321,400   4592502,021   141,6327       0,000

    49,954       0,000   412329,300   4592495,966   141,6327       0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\RO T
 Titol: E:\Projecte\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\rot
 Data: 24/12/2014 11:57:02

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADI 

     0,000       0,000   412317,350   4592505,030   241,3072     -15,000

    10,000       0,000   412314,304   4592495,699   198,8659     -15,000

    20,000       0,000   412317,680   4592486,482   156,4246     -15,000

    30,000       0,000   412326,033   4592481,326   113,9833     -15,000

    40,000       0,000   412335,786   4592482,440    71,5420     -15,000

    50,000       0,000   412342,762   4592489,346    29,1006     -15,000

    60,000       0,000   412343,974   4592499,086   386,6593     -15,000

    70,000       0,000   412338,903   4592507,491   344,2180     -15,000

    80,000       0,000   412329,720   4592510,960   301,7767     -15,000

    90,000       0,000   412320,359   4592508,008   259,3354     -15,000

    94,248       0,000   412317,350   4592505,030   241,3076     -15,000



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\ALT2
Titol: ALT2
Data/hora última modificació: 24/12/2014 10:37:50

   NR                         P.K.         COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI        0,0000     116,0000         0,000

     TANGENT ENTRADA       21,1027     116,0000         0,000
  1  VERTEX                58,5027     116,0000     -2000,000
     TANGENT SORTIDA       95,9027     114,6012        -3,740

     TANGENT ENTRADA      150,1931     112,5708        -3,740
  2  VERTEX               180,9431     111,4207     -1000,000
     TANGENT SORTIDA      211,6931     108,3796        -9,890

     TANGENT ENTRADA      685,4159      61,5284        -9,890
  3  VERTEX               727,3659      57,3795      1000,000
     TANGENT SORTIDA      769,3159      56,7503        -1,500

     TANGENT ENTRADA     1257,0000      49,4350        -1,500
  4  VERTEX              1277,0000      49,1350      2000,000
     TANGENT SORTIDA     1297,0000      49,2350         0,500

     TANGENT ENTRADA     1333,1923      49,4160         0,500
  5  VERTEX              1365,6923      49,5785     -5000,000
     TANGENT SORTIDA     1398,1923      49,3185        -0,800

     TANGENT ENTRADA     1408,2222      49,2382        -0,800
  6  VERTEX              1435,2222      49,0222      3000,000
     TANGENT SORTIDA     1462,2222      49,2922         1,000

     TANGENT ENTRADA     1507,1071      49,7411         1,000
  7  VERTEX              1522,8571      49,8986     -1000,000
     TANGENT SORTIDA     1538,6071      49,5599        -2,150

     TANGENT ENTRADA     1576,0858      48,7542        -2,150
  8  VERTEX              1592,8358      48,3940     -1000,000
     TANGENT SORTIDA     1609,5858      47,4728        -5,500

     TANGENT ENTRADA     1670,6386      44,1149        -5,500
  9  VERTEX              1693,4386      42,8609       800,000
     TANGENT SORTIDA     1716,2386      42,9065         0,200

     TANGENT ENTRADA     2075,1814      43,6244         0,200
 10  VERTEX              2110,1814      43,6944    -10000,000
     TANGENT SORTIDA     2145,1814      43,5194        -0,500

          P.K. FINAL     2197,0600      43,2600        -0,500



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VIAL1
Titol: VIAL1
Data/hora última modificació: 24/12/2014 12:45:54

   NR                         P.K.         COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI        0,0000     116,8400         2,000

     TANGENT ENTRADA        5,2853     116,9457         2,000
  1  VERTEX                12,7853     117,0957       500,000
     TANGENT SORTIDA       20,2853     117,4707         5,000

     TANGENT ENTRADA       51,6665     119,0398         5,000
  2  VERTEX                74,0415     120,1585      -500,000
     TANGENT SORTIDA       96,4165     119,2747        -3,950

          P.K. FINAL      119,5765     118,3599        -3,950



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VIAL2
Titol: VIAL2
Data/hora última modificació: 24/12/2014 12:52:44

   NR                         P.K.         COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI        0,0000     116,8500         3,000

     TANGENT ENTRADA        0,1932     116,8558         3,000
  1  VERTEX                 2,6932     116,9308       100,000
     TANGENT SORTIDA        5,1932     117,1308         8,000

          P.K. FINAL       68,5347     122,1981         8,000



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VIAL3
Titol: VIAL3
Data/hora última modificació: 24/12/2014 12:31:46

   NR                         P.K.         COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI        0,0000     118,7800        -2,000

     TANGENT ENTRADA        2,8648     118,7227        -2,000
  1  VERTEX                11,8648     118,5427      -300,000
     TANGENT SORTIDA       20,8648     117,8227        -8,000

     TANGENT ENTRADA       30,8814     117,0214        -8,000
  2  VERTEX                39,8814     116,3014       300,000
     TANGENT SORTIDA       48,8814     116,1214        -2,000

          P.K. FINAL       49,9500     116,1000        -2,000



Nom del fitxer de l'alçat   : E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\ROT
Titol: ROT
Data/hora última modificació: 24/12/2014 12:12:44

   NR                         P.K.         COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI        0,0000     116,1000         0,000

     TANGENT ENTRADA        0,0300     116,1000         0,000
  1  VERTEX                 3,7800     116,1000       150,000
     TANGENT SORTIDA        7,5300     116,2875         5,000

     TANGENT ENTRADA       13,5600     116,5890         5,000
  2  VERTEX                23,5600     117,0890      -200,000
     TANGENT SORTIDA       33,5600     116,5890        -5,000

     TANGENT ENTRADA       42,1200     116,1610        -5,000
  3  VERTEX                47,1200     115,9110       100,000
     TANGENT SORTIDA       52,1200     116,1610         5,000

     TANGENT ENTRADA       60,6800     116,5890         5,000
  4  VERTEX                70,6800     117,0890      -200,000
     TANGENT SORTIDA       80,6800     116,5890        -5,000

     TANGENT ENTRADA       87,9600     116,2250        -5,000
  5  VERTEX                90,4600     116,1000       100,000
     TANGENT SORTIDA       92,9600     116,1000         0,000

          P.K. FINAL       94,2500     116,1000         0,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

        0,000     116,000       0,000

       10,000     116,000       0,000

       20,000     116,000       0,000

*      21,103     116,000       0,000

       30,000     115,980      -0,445

       40,000     115,911      -0,945

       50,000     115,791      -1,445

       60,000     115,622      -1,945

       70,000     115,402      -2,445

       80,000     115,133      -2,945

       90,000     114,813      -3,445

*      95,903     114,601      -3,740

      100,000     114,448      -3,740

      110,000     114,074      -3,740

      120,000     113,700      -3,740

      130,000     113,326      -3,740

      140,000     112,952      -3,740

      150,000     112,578      -3,740

*     150,193     112,571      -3,740

      160,000     112,156      -4,721

      170,000     111,634      -5,721

      180,000     111,012      -6,721

      190,000     110,290      -7,721

      200,000     109,468      -8,721

      210,000     108,546      -9,721

*     211,693     108,380      -9,890

      220,000     107,558      -9,890



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

      230,000     106,569      -9,890

      240,000     105,580      -9,890

      250,000     104,591      -9,890

      260,000     103,602      -9,890

      270,000     102,613      -9,890

      280,000     101,624      -9,890

      290,000     100,635      -9,890

      300,000      99,646      -9,890

      310,000      98,657      -9,890

      320,000      97,668      -9,890

      330,000      96,679      -9,890

      340,000      95,690      -9,890

      350,000      94,701      -9,890

      360,000      93,712      -9,890

      370,000      92,723      -9,890

      380,000      91,734      -9,890

      390,000      90,745      -9,890

      400,000      89,756      -9,890

      410,000      88,767      -9,890

      420,000      87,778      -9,890

      430,000      86,789      -9,890

      440,000      85,800      -9,890

      450,000      84,811      -9,890

      460,000      83,822      -9,890

      470,000      82,833      -9,890

      480,000      81,844      -9,890

      490,000      80,855      -9,890



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

      500,000      79,866      -9,890

      510,000      78,877      -9,890

      520,000      77,888      -9,890

      530,000      76,899      -9,890

      540,000      75,910      -9,890

      550,000      74,921      -9,890

      560,000      73,932      -9,890

      570,000      72,943      -9,890

      580,000      71,954      -9,890

      590,000      70,965      -9,890

      600,000      69,976      -9,890

      610,000      68,987      -9,890

      620,000      67,998      -9,890

      630,000      67,009      -9,890

      640,000      66,020      -9,890

      650,000      65,031      -9,890

      660,000      64,042      -9,890

      670,000      63,053      -9,890

      680,000      62,064      -9,890

*     685,416      61,528      -9,890

      690,000      61,086      -9,432

      700,000      60,192      -8,432

      710,000      59,399      -7,432

      720,000      58,706      -6,432

      730,000      58,113      -5,432

      740,000      57,620      -4,432

      750,000      57,227      -3,432



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

      760,000      56,933      -2,432

*     769,316      56,750      -1,500

      770,000      56,740      -1,500

      780,000      56,590      -1,500

      790,000      56,440      -1,500

      800,000      56,290      -1,500

      810,000      56,140      -1,500

      820,000      55,990      -1,500

      830,000      55,840      -1,500

      840,000      55,690      -1,500

      850,000      55,540      -1,500

      860,000      55,390      -1,500

      870,000      55,240      -1,500

      880,000      55,090      -1,500

      890,000      54,940      -1,500

      900,000      54,790      -1,500

      910,000      54,640      -1,500

      920,000      54,490      -1,500

      930,000      54,340      -1,500

      940,000      54,190      -1,500

      950,000      54,040      -1,500

      960,000      53,890      -1,500

      970,000      53,740      -1,500

      980,000      53,590      -1,500

      990,000      53,440      -1,500

     1000,000      53,290      -1,500

     1010,000      53,140      -1,500



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

     1020,000      52,990      -1,500

     1030,000      52,840      -1,500

     1040,000      52,690      -1,500

     1050,000      52,540      -1,500

     1060,000      52,390      -1,500

     1070,000      52,240      -1,500

     1080,000      52,090      -1,500

     1090,000      51,940      -1,500

     1100,000      51,790      -1,500

     1110,000      51,640      -1,500

     1120,000      51,490      -1,500

     1130,000      51,340      -1,500

     1140,000      51,190      -1,500

     1150,000      51,040      -1,500

     1160,000      50,890      -1,500

     1170,000      50,740      -1,500

     1180,000      50,590      -1,500

     1190,000      50,440      -1,500

     1200,000      50,290      -1,500

     1210,000      50,140      -1,500

     1220,000      49,990      -1,500

     1230,000      49,840      -1,500

     1240,000      49,690      -1,500

     1250,000      49,540      -1,500

*    1257,000      49,435      -1,500

     1260,000      49,392      -1,350

     1270,000      49,282      -0,850



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

     1280,000      49,222      -0,350

     1290,000      49,212       0,150

*    1297,000      49,235       0,500

     1300,000      49,250       0,500

     1310,000      49,300       0,500

     1320,000      49,350       0,500

     1330,000      49,400       0,500

*    1333,192      49,416       0,500

     1340,000      49,445       0,364

     1350,000      49,472       0,164

     1360,000      49,478      -0,036

     1370,000      49,465      -0,236

     1380,000      49,431      -0,436

     1390,000      49,377      -0,636

*    1398,192      49,318      -0,800

     1400,000      49,304      -0,800

*    1408,222      49,238      -0,800

     1410,000      49,225      -0,741

     1420,000      49,167      -0,407

     1430,000      49,143      -0,074

     1440,000      49,152       0,259

     1450,000      49,195       0,593

     1460,000      49,271       0,926

*    1462,222      49,292       1,000

     1470,000      49,370       1,000

     1480,000      49,470       1,000

     1490,000      49,570       1,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

     1500,000      49,670       1,000

*    1507,107      49,741       1,000

     1510,000      49,766       0,711

     1520,000      49,787      -0,289

     1530,000      49,708      -1,289

*    1538,607      49,560      -2,150

     1540,000      49,530      -2,150

     1550,000      49,315      -2,150

     1560,000      49,100      -2,150

     1570,000      48,885      -2,150

*    1576,086      48,754      -2,150

     1580,000      48,662      -2,541

     1590,000      48,358      -3,541

     1600,000      47,954      -4,541

*    1609,586      47,473      -5,500

     1610,000      47,450      -5,500

     1620,000      46,900      -5,500

     1630,000      46,350      -5,500

     1640,000      45,800      -5,500

     1650,000      45,250      -5,500

     1660,000      44,700      -5,500

     1670,000      44,150      -5,500

*    1670,639      44,115      -5,500

     1680,000      43,655      -4,330

     1690,000      43,284      -3,080

     1700,000      43,039      -1,830

     1710,000      42,918      -0,580

*    1716,239      42,906       0,200



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

     1720,000      42,914       0,200

     1730,000      42,934       0,200

     1740,000      42,954       0,200

     1750,000      42,974       0,200

     1760,000      42,994       0,200

     1770,000      43,014       0,200

     1780,000      43,034       0,200

     1790,000      43,054       0,200

     1800,000      43,074       0,200

     1810,000      43,094       0,200

     1820,000      43,114       0,200

     1830,000      43,134       0,200

     1840,000      43,154       0,200

     1850,000      43,174       0,200

     1860,000      43,194       0,200

     1870,000      43,214       0,200

     1880,000      43,234       0,200

     1890,000      43,254       0,200

     1900,000      43,274       0,200

     1910,000      43,294       0,200

     1920,000      43,314       0,200

     1930,000      43,334       0,200

     1940,000      43,354       0,200

     1950,000      43,374       0,200

     1960,000      43,394       0,200

     1970,000      43,414       0,200

     1980,000      43,434       0,200



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\AL T2
 Titol: ALT2
 Data: 24/12/2014 10:37:50

        PK           COTA        PENDENT %

     1990,000      43,454       0,200

     2000,000      43,474       0,200

     2010,000      43,494       0,200

     2020,000      43,514       0,200

     2030,000      43,534       0,200

     2040,000      43,554       0,200

     2050,000      43,574       0,200

     2060,000      43,594       0,200

     2070,000      43,614       0,200

*    2075,181      43,624       0,200

     2080,000      43,633       0,152

     2090,000      43,643       0,052

     2100,000      43,643      -0,048

     2110,000      43,633      -0,148

     2120,000      43,614      -0,248

     2130,000      43,584      -0,348

     2140,000      43,544      -0,448

*    2145,181      43,519      -0,500

     2150,000      43,495      -0,500

     2160,000      43,445      -0,500

     2170,000      43,395      -0,500

     2180,000      43,345      -0,500

     2190,000      43,295      -0,500

     2197,060      43,260      -0,500



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL1
 Titol: VIAL1
 Data: 24/12/2014 12:45:54

        PK           COTA        PENDENT %

        0,000     116,840       2,000

*       5,285     116,946       2,000

       10,000     117,062       2,943

       20,000     117,457       4,943

*      20,285     117,471       5,000

       30,000     117,956       5,000

       40,000     118,456       5,000

       50,000     118,956       5,000

*      51,667     119,040       5,000

       60,000     119,387       3,333

       70,000     119,620       1,333

       80,000     119,654      -0,667

       90,000     119,487      -2,667

*      96,417     119,275      -3,950

      100,000     119,133      -3,950

      110,000     118,738      -3,950

      119,576     118,360      -3,950



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL2
 Titol: VIAL2
 Data: 24/12/2014 12:52:44

        PK           COTA        PENDENT %

        0,000     116,850       3,000

*       0,193     116,856       3,000

       10,000     117,515       8,000

*       5,193     117,131       8,000

       20,000     118,315       8,000

       30,000     119,115       8,000

       40,000     119,915       8,000

       50,000     120,715       8,000

       60,000     121,515       8,000

       68,535     122,198       8,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\VI AL3
 Titol: VIAL3
 Data: 24/12/2014 12:31:46

        PK           COTA        PENDENT %

        0,000     118,780      -2,000

*       2,865     118,723      -2,000

       10,000     118,495      -4,378

       20,000     117,891      -7,712

*      20,865     117,823      -8,000

       30,000     117,092      -8,000

*      30,881     117,021      -8,000

       40,000     116,430      -4,960

       49,950     116,100      -2,000



 Nom del Fitxer: E:\PROJECTE\PROGRAMA TRAÇAT\WIN\RO T
 Titol: ROT
 Data: 24/12/2014 12:12:44

        PK           COTA        PENDENT %

        0,000     116,100       0,000

*       0,030     116,100       0,000

       10,000     116,411       5,000

*       7,530     116,287       5,000

       20,000     116,807       1,780

*      13,560     116,589       5,000

       30,000     116,735      -3,220

*      33,560     116,589      -5,000

       40,000     116,267      -5,000

*      42,120     116,161      -5,000

       50,000     116,077       2,880

*      52,120     116,161       5,000

       60,000     116,555       5,000

*      60,680     116,589       5,000

       70,000     116,838       0,340

       80,000     116,622      -4,660

*      80,680     116,589      -5,000

       90,000     116,144      -2,960

       94,250     116,100       0,000
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L'objectiu d'aquest annex és realitzar un estudi sobre el moviment de terres que es 
produeix degut a la construcció del nou vial de connexió entre les urbanitzacions 
de Can Santeugini i Costablanca i l’estació de ferrocarrils RENFE de Castellbisbal. 

En concret, es pretén establir la classificació de les excavacions en el tram 
d’estudi, el volum de material de l'excavació que es podrà aprofitar per a la 
construcció dels terraplens i el seu lloc d'ocupació, establir la destinació dels 
materials no aprofitables i la necessitat de préstecs i abocadors per a la 
construcció.  

En el present annex es presenten els resultats obtinguts del programa WinH, amb 
el qual s’ha calculat el volum de terres necessari per a la determinació dels costos 
d'aquesta activitat de l'obra. 

Per a la redacció d'aquest annex, també ha estat necessària la informació de 
l'Annex 3 “Geologia i Geotècnia”, on s'estudien els condicionants geotècnics del 
moviment de terres en tots els seus aspectes, com ara l’excavabilitat, l'estabilitat, 
la utilització dels materials, la construcció de terraplens i desmunts, etc. 
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2.1. MATERIALS PRESENTS A LA ZONA D’ESTUDI 

Tal i com s’ha analitzat a l’Annex 3, a la zona on s’ubicarà el nou vial s’hi troben: 
 

 Materials quaternaris formats per graves, sorres, llims i argiles que formen 
dipòsits al·luvials i col·luvials (unitats Qa i Qac).  
  

 Materials terciaris formats per lutites margoses grises i vermelloses amb 
intercalacions de guixos i capes de gres i dolomita, així com lutites vermelles, 
argiles amb graves i conglomerats terciaris. els materials més abundants a la 
zona (unitats T5 i T6).  

 
 Materials paleozoics, formats per pissarres micacítiques i pissarres sorrenques 

amb intercalacions de quarsita de poca potència (unitat P). 
 

A la Taula 1 es mostren els diferents trams en què s’ha dividit la traça en funció de 
la geologia present a la traça del projecte. La informació de la taula prové de 
l’estudi geològic realitzat a partir de la consulta de la cartografia, estudis anteriors i 
la visita a la zona. 
 

PK INICIAL PK FINAL TIPUS DE TERRENY 

0 + 000 0 + 180 Dipòsits terciaris (T6) 

0 + 180 0 + 390 Dipòsits terciaris (T5) 

0 + 390 0 + 560 Dipòsits paleozoics (P) 

0 + 560 0 + 680 Dipòsits terciaris (T5) 

0 + 680 0 + 740 Dipòsits terciaris (T6) 

0 + 740 0 + 980 Dipòsits quaternaris (Qa) 

0 + 980 1 + 100 Dipòsits quaternaris (Qac) 

1 + 100 1 + 160 Dipòsits terciaris (T6) 

1 + 160 2 + 197 Dipòsits quaternaris (Qa) 

Taula 1. Geologia del terreny sobre el qual es projecta la traça.  
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta del mapa 

geològic 11 Baix Llobregat, proporcionat per l’Institut Geològic 
de Catalunya (www.igc.cat) 

  
 

2.2. EXCAVABILITAT 

 
L’excavabilitat i/o ripabilitat d’un terreny depèn de les característiques litològiques i 
estructurals del propi material, així com dels mitjans d’excavació de què es disposi 
a l’obra.  

Segons la tramificació de la geologia present a la traça feta anteriorment, els 
materials més abundants en els desmunts són els corresponents a les unitats 
terciàries T5 i T6 i, en menys quantitat, els dipòsits paleozoics i quaternaris. 

Formació de 
l’explanada 
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Prèviament a l’excavació d’aquests materials, és necessari retirar la capa de terra 
vegetal, la qual, al seu torn, s’excavarà un cop realitzada l’esbrossada del terreny. 
Aquesta operació de retirada de terra vegetal es durà a terme mitjançant un tractor 
de cadenes (Buldòzer), que es podrà substituir, en alguns punts més conflictius, 
per retroexcavadores. Aquestes últimes, a més, s’empraran com a suport dels 
buldòzers amb l’objectiu de carregar les terres als dúmpers que les transportin a la 
zona d’abassegament. Aquesta terra vegetal s’aprofitarà, posteriorment, com a sòl 
de base per a la revegetació dels talussos, amb un gruix de 0,30 m. 

Totes les unitats geològiques que es troben al tram d’estudi són ripables 
mitjançant mitjans mecànics (ríper i retroexcavadora). A més, la retroexcavadora 
servirà també com a mitjà de càrrega. 

 

2.3. DESMUNTS, TERRAPLENS I TERRA VEGETAL 

Donada la seva abundància al llarg de tot l’àmbit, i tenint en compte que són 
considerats com a aptes per la normativa, la coronació dels terraplens es realitzarà 
amb el sòl adequat que s’hagi excavat dels desmunts (sòls corresponents als 
dipòsits quaternaris i paleozoics). Per a la realització de les cimentacions, el nucli i 
els espatllers, seran suficients sòls classificats com a tolerables provinents de 
cantera. 

Les unitats terciàries T5 i T6 presenten sòls extremadament expansibles, de 
manera que s’han considerat inadequats, i s’hauran de traslladar a l’abocador més 
proper.  

Per tant, les característiques d’aquests materials permeten l’adopció d’un pendent 
de terraplè 3H:2V i un pendent de desmunt 1H:3V, segons s’ha pogut observar 
dels desmunts presents a la zona d’estudi. 

La capa de terra vegetal varia en potència al llarg de tot el tram, tot i que s’ha 
estimat un gruix mig de 0,30 m. Un cop efectuada l’esbrossada del terreny, serà 
necessari retirar aquest sòl vegetal per tal de sanejar correctament l’espai i 
construir l’explanada sobre un material apte. 

Aquesta terra vegetal s’emmagatzemarà per tal d’aprofitar-la posteriorment en la 
revegetació dels talussos de desmunt i terraplè. 
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En aquest apartat s'adjunta un resum de les dades dels volums de terres generats 
per la construcció del nou vial, tant de desmunt com de terraplè i terra vegetal. 
Aquests volums de terres estan mesurats sobre el perfil, mitjançant el programa de 
traçat WinH. Els volums totals de terres es troben íntegrament desglossats a 
l'Apèndix. 

Tal i com es desprèn dels resultats dels moviments de terres, hi ha menys volum 
de desmunt que de terraplè, de manera que es podrà utilitzar la terra dels 
desmunts per terraplenar, però es necessitarà terra de préstec per als terraplens, 
que haurà de ser de tipus adequat per a la coronació i de tipus tolerable per a la 
cimentació, nucli i espatllers.  

Per altra banda, el volum que s’extregui de l’excavació dels sòls terciaris, 
considerats inadequats, s’haurà de traslladar a l’abocador més proper. 

Tenint en compte el material excavat al llarg de tota l’obra i el volum total necessari 
per a construir les diferents unitats d’obra s’elabora la taula següent, on els 
resultats positius indiquen un excedent de material, que haurà de ser transportat a 
l’abocador, i el signe negatiu indica un dèficit d’aquest i, per tant, necessitat de 
disposar de material de préstec. 

MATERIAL ÚS EN OBRA DISPONIBILITAT 
(m3) 

NECESSITAT 
(m3) 

BALANÇ  
(m3) 

Terra vegetal Revegetació de 
talussos 

11.651,5 3.352,9 + 8.298,6 

Sòl adequat Coronació de 
terraplè 13.691,2 17.318,97 - 3.627,77 

Sòl inadequat Cap 9.896,3 0 + 9.896,3 

Sòl tolerable Nucli de terraplè 0 42.803,9 - 42.803,9 

Tot-ú artificial Base del ferm 0 3.463,8  - 3.463,8  

Tot-ú natural Subbase del ferm 0 4.329,8  - 4.329,8  

Taula 2. Balanç de terres.  
Font: elaboració pròpia a partir dels resultats obtinguts del programa WinH 

La taula següent indica el volum total de cada material necessari per completar les 
diferents unitats d’obra contemplades en aquest annex: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MATERIAL PROCEDÈNCIA APROFITAMENT/DESTINACIÓ VOLUM (m3) 

Terra vegetal Excavació de l’obra Revegetació de talussos 3.352,9 

Sòl tolerable Cantera Nucli de terraplè 42.803,9 

Sòl adequat Excavació de l’obra i cantera Coronació de terraplè 17.318,97 

Tot-ú artificial Cantera Base del ferm 3.463,8 

Tot-ú natural Cantera Subbase del ferm 4.329,8 

Taula 3. Procedència i ús en obra dels diferents materials necessaris per a l’execució dels 
moviments de terres del nou vial.  

Font: elaboració pròpia 

Amidaments 
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4.1. CANTERES 

Per a la construcció dels terraplens i les explanades serà necessari el 
subministrament de material procedent de canteres actives properes a la zona 
d’obres.  

En aquest sentit, s'han recollit dades de les principals canteres i pedreres de la 
zona incloses als arxius del Departament del Medi Ambient de la Generalitat 
(Gremi d’Àrids de Catalunya). A continuació se citen les empreses explotadores de 
les pedreres i canteres més properes a l'obra: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ABOCADORS 

Els abocadors que gestionen els residus procedents d’obra civil, propers a la zona 
que engloba el present projecte, són els següents: 

 

 
 

CANTERA DE ST. 
ANDREU BERTA COGAS S.L. 

PROPIETARI / 
CONCESSIONARI 

San Andrés S.L. Jaime Franquesa S.A. COGAS S.L. 

LOCALITZACIÓ 
Torrebera s/n, Sant Andreu 

de la Barca (Barcelona) 
Carretera C-1413, El Papiol 

(Barcelona) 
Carretera C-1413, El 
Papiol (Barcelona) 

CONTACTE 
93 682 1414 
93 653 0300 93 674 0965 

93 668 6112 
93 735 4242 

DADES 
LITOLÒGIQUES 

Sorres i graves silícies del 
Terciari; terrasses antigues 

del Llobregat 

Àrid calcari en l’elaboració 
d’aglomerats asfàltics, 

formigons, morters, bases i 
subbases a carreteres, 

lechos filtrants, etc. 

Material sedimentari, 
graves i sorres 

ÚS ACTUAL 

Rebliment (nucli i 
espaldons) i cimentació 
normal; reforç i drenant; 
coronació. Àrids per a 

formigó. Gravera, planta de 
matxaqueig, cribat i neteja.  

Cantera, planta de 
matxaqueig i cribat 

Rebliment (nucli i 
espaldons) i cimentació 
normal; reforç i drenant; 
coronació. Àrids per a 

formigó. Gravera, planta 
de matxaqueig, cribat, 
neteja i classificació. 

Taula 4. Llistat de canteres pròximes a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia 

ABOCADOR 

Dipòsit Controlat d’Escombros 
i Altres Residus de la 
Construcció d’El Papiol 
(Pedrera de Santa Teresa) 

Dipòsit Control d’Escombros 
i Altres Residus de la 
Construcció de Rubí 

 
Dipòsit Control 
d’Escombros i Altres 
Residus de la Construcció 
d’Esparraguera 

TITULAR CESPA-GTR UTE LLEI 18/82 PUIGFEL, S.A. PUIGFEL, S.A. 

LOCALITZACIÓ Carretera C-1413, PK 4.300, 
El Papiol (Barcelona) 

Pol. Ind. Can Canyadell, 
Urb. Can Pi de la Serra, 
Rubí (Barcelona) 

Pedrera Montserrat, 
Esparraguera (Barcelona) 

Taula 5. Llistat dels abocadors més pròxims a la zona d’estudi.  
Font: elaboració pròpia 

Procedència 
dels materials 

11 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de 
Castellbisbal 

             Annex 7. Moviment de terres 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLISTATS DE L’AMIDAMENT DE TERRES 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. APÈNDIX 1_       
 



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:1
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : VIAL 1
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\via l1
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: vial1

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0     0,0      0,0     0,0      21,7       0,0      4,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     232,7       0,0     40,6      0,0      0,0                  
     10,0     0,0      0,0     0,0      24,9       0,0      4,2      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     279,0       0,0     43,4      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0      30,9       0,0      4,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     351,0       0,0     47,4      0,0      0,0                  
     30,0     0,0      0,0     0,0      39,3       0,0      5,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     438,2       0,0     51,9      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0      48,4       0,0      5,4      0,0      0,0                  
             46,9      0,0     0,0     241,8      17,0     27,1      0,0      0,0                  
     50,0     9,4      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      0,0      0,0                  
             70,6      0,0     0,0       0,0      33,7      0,0      0,0      0,0                  
     60,0     4,7      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0                  
             35,8      0,0     0,0       0,0      33,1      0,0      0,0      0,0                  
     70,0     2,4      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0                  
             23,0      0,0     0,0       0,9      29,4      0,8      0,0      0,0                  
     80,0     2,2      0,0     0,0       0,2       2,6      0,2      0,0      0,0                  
             17,9      0,0     0,0       9,7      24,3      4,8      0,0      0,0                  
     90,0     1,4      0,0     0,0       1,8       2,3      0,8      0,0      0,0                  
             13,5      0,0     0,0      18,9      22,7      8,2      0,0      0,0                  
    100,0     1,3      0,0     0,0       2,0       2,3      0,8      0,0      0,0                  
             14,2      0,0     0,0      18,5      22,8      8,1      0,0      0,0                  
    110,0     1,6      0,0     0,0       1,7       2,3      0,8      0,0      0,0                  
             10,7      0,0     0,0      16,9      21,7      7,5      0,0      0,0                  
    119,6     0,7      0,0     0,0       1,8       2,3      0,8      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS      232,6      0,0     0,0    1607,6     204,8    239,7      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:1
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : VIAL2
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\via l2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: vial2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0     0,0      0,0     0,0      21,8       0,0      4,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     118,7       0,0     20,4      0,0      0,0                  
      5,0     0,0      0,0     0,0      25,7       0,0      4,2      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     143,8       0,0     21,9      0,0      0,0                  
     10,0     0,0      0,0     0,0      31,9       0,0      4,6      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     176,1       0,0     23,7      0,0      0,0                  
     15,0     0,0      0,0     0,0      38,6       0,0      4,9      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     210,7       0,0     25,5      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0      45,7       0,0      5,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     247,8       0,0     27,3      0,0      0,0                  
     25,0     0,0      0,0     0,0      53,4       0,0      5,6      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     166,7       0,0     22,6      0,0      0,0                  
     30,0     0,0      0,0     0,0      13,3       0,0      3,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      54,6       0,0     16,1      0,0      0,0                  
     35,0     0,0      0,0     0,0       8,5       0,0      3,0      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      35,0       1,1     13,5      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0       5,5       0,4      2,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      24,3       3,0     10,7      0,0      0,0                  
     45,0     0,0      0,0     0,0       4,3       0,8      1,9      0,0      0,0                  
             14,5      0,0     0,0      10,7      10,1      4,8      0,0      0,0                  
     50,0     5,8      0,0     0,0       0,0       3,3      0,0      0,0      0,0                  
             32,5      0,0     0,0       0,0      16,6      0,0      0,0      0,0                  
     55,0     7,2      0,0     0,0       0,0       3,4      0,0      0,0      0,0                  
             28,5      0,0     0,0       0,3      15,2      0,3      0,0      0,0                  
     60,0     4,2      0,0     0,0       0,1       2,7      0,1      0,0      0,0                  
             14,2      0,0     0,0       3,9      12,4      2,1      0,0      0,0                  
     65,0     1,4      0,0     0,0       1,4       2,3      0,7      0,0      0,0                  
              3,9      0,0     0,0       5,5       8,0      2,6      0,0      0,0                  
     68,5     0,8      0,0     0,0       1,7       2,3      0,8      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS       93,5      0,0     0,0    1197,9      66,3    191,6      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:1
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : VIAL3
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\via l3
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: vial3

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0     3,3      0,0     0,0       0,1       5,8      0,1      0,0      0,0                  
             27,1      0,0     0,0       0,3      29,9      0,3      0,0      0,0                  
      5,0     7,5      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0      0,0      0,0                  
            107,5      0,0     0,0       0,0      33,5      0,0      0,0      0,0                  
     10,0    35,4      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0      0,0      0,0                  
            192,8      0,0     0,0       0,0      37,1      0,0      0,0      0,0                  
     15,0    41,7      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0      0,0      0,0                  
            229,6      0,0     0,0       0,0      38,5      0,0      0,0      0,0                  
     20,0    50,2      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0      0,0      0,0                  
            276,6      0,0     0,0       0,0      40,1      0,0      0,0      0,0                  
     25,0    60,5      0,0     0,0       0,0       8,2      0,0      0,0      0,0                  
            329,4      0,0     0,0       0,0      41,9      0,0      0,0      0,0                  
     30,0    71,3      0,0     0,0       0,0       8,6      0,0      0,0      0,0                  
            382,7      0,0     0,0       0,0      43,7      0,0      0,0      0,0                  
     35,0    81,8      0,0     0,0       0,0       8,9      0,0      0,0      0,0                  
            430,1      0,0     0,0       0,0      45,2      0,0      0,0      0,0                  
     40,0    90,2      0,0     0,0       0,0       9,2      0,0      0,0      0,0                  
            379,0      0,0     0,0       0,0      43,5      0,0      0,0      0,0                  
     45,0    61,4      0,0     0,0       0,0       8,2      0,0      0,0      0,0                  
            306,2      0,0     0,0       0,0      40,9      0,0      0,0      0,0                  
     50,0    62,2      0,0     0,0       0,0       8,3      0,0      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS     2661,0      0,0     0,0       0,3     394,3      0,3      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:1
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : ROTONDA
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\rot
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: rot

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0     0,0      0,0     0,0      16,2       0,0      4,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      84,3       0,0     22,1      0,0      0,0                  
      5,0     0,0      0,0     0,0      17,5       0,0      4,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      96,8       0,0     22,8      0,0      0,0                  
     10,0     0,0      0,0     0,0      21,2       0,0      4,7      0,0      0,0                  
             29,7      0,0     0,0      53,0      12,2     11,7      0,0      0,0                  
     15,0    11,9      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
             67,0      0,0     0,0       0,0      24,8      0,0      0,0      0,0                  
     20,0    14,9      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0      0,0      0,0                  
            168,0      0,0     0,0       0,0      29,7      0,0      0,0      0,0                  
     25,0    52,3      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0      0,0      0,0                  
            266,9      0,0     0,0       0,0      34,3      0,0      0,0      0,0                  
     30,0    54,5      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      0,0      0,0                  
            136,2      0,0     0,0      31,7      17,3     10,5      0,0      0,0                  
     35,0     0,0      0,0     0,0      12,7       0,0      4,2      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      78,8       0,0     21,8      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0      18,9       0,0      4,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      86,1       0,0     22,2      0,0      0,0                  
     45,0     0,0      0,0     0,0      15,6       0,0      4,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      78,6       0,0     21,8      0,0      0,0                  
     50,0     0,0      0,0     0,0      15,9       0,0      4,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      88,4       0,0     22,3      0,0      0,0                  
     55,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      4,6      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      84,7       0,0     22,1      0,0      0,0                  
     60,0     0,0      0,0     0,0      14,4       0,0      4,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      62,6       0,0     20,9      0,0      0,0                  
     65,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      4,1      0,0      0,0                  
             49,0      0,0     0,0      26,6      13,2     10,2      0,0      0,0                  
     70,0    19,6      0,0     0,0       0,0       5,3      0,0      0,0      0,0                  
            182,0      0,0     0,0       0,0      30,4      0,0      0,0      0,0                  
     75,0    53,2      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0      0,0      0,0                  
            275,5      0,0     0,0       0,0      34,7      0,0      0,0      0,0                  
     80,0    57,0      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0      0,0      0,0                  
            142,5      0,0     0,0      17,2      18,7      8,4      0,0      0,0                  
     85,0     0,0      0,0     0,0       6,9       0,5      3,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      59,4       1,1     19,5      0,0      0,0                  
     90,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      4,4      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0      70,4       0,0     18,7      0,0      0,0                  
     94,2     0,0      0,0     0,0      16,2       0,0      4,4      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS     1316,9      0,0     0,0     918,4     216,4    254,9      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:1
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0    13,2      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
             59,1      0,0     0,0       0,0      20,5      0,0      0,0      0,0                  
      5,0    10,5      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
             47,5      0,0     0,0       0,0      20,3      0,0      0,0      0,0                  
     10,0     8,5      0,0     0,0       0,0       4,1      0,0      0,0      0,0                  
             36,6      0,0     0,0       0,0      20,0      0,0      0,0      0,0                  
     15,0     6,1      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      0,0      0,0                  
             15,4      0,0     0,0      89,4       9,8     13,2      0,0      0,0                  
     20,0     0,0      0,0     0,0      35,8       0,0      5,3      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     192,8       0,0     27,2      0,0      0,0                  
     25,0     0,0      0,0     0,0      41,3       0,0      5,6      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     214,9       0,0     28,5      0,0      0,0                  
     30,0     0,0      0,0     0,0      44,6       0,0      5,8      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     231,5       0,0     29,8      0,0      0,0                  
     35,0     0,0      0,0     0,0      48,0       0,0      6,1      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     248,0       0,0     31,4      0,0      0,0                  
     40,0     0,0      0,0     0,0      51,2       0,0      6,5      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     243,0       0,0     31,7      0,0      0,0                  
     45,0     0,0      0,0     0,0      46,0       0,0      6,2      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     205,4       0,0     30,4      0,0      0,0                  
     50,0     0,0      0,0     0,0      36,2       0,0      5,9      0,0      0,0                  
              0,0      0,0     0,0     154,1       0,0     28,6      0,0      0,0                  
     55,0     0,0      0,0     0,0      25,4       0,0      5,5      0,0      0,0                  
              0,6      0,0     0,0      97,2       3,9     23,4      0,0      0,0                  
     60,0     0,2      0,0     0,0      13,4       1,6      3,8      0,0      0,0                  
              3,2      0,0     0,0      51,4      10,7     15,2      0,0      0,0                  
     65,0     1,0      0,0     0,0       7,1       2,7      2,2      0,0      0,0                  
              8,3      0,0     0,0      29,7      14,3      9,8      0,0      0,0                  
     70,0     2,3      0,0     0,0       4,8       3,0      1,7      0,0      0,0                  
             17,3      0,0     0,0      21,6      15,5      7,8      0,0      0,0                  
     75,0     4,6      0,0     0,0       3,9       3,2      1,4      0,0      0,0                  
             27,8      0,0     0,0      19,6      16,1      7,2      0,0      0,0                  
     80,0     6,5      0,0     0,0       4,0       3,2      1,5      0,0      0,0                  
             36,2      0,0     0,0      21,8      16,2      7,9      0,0      0,0                  
     85,0     8,0      0,0     0,0       4,7       3,3      1,7      0,0      0,0                  
             43,2      0,0     0,0      26,1      16,3      9,2      0,0      0,0                  
     90,0     9,3      0,0     0,0       5,7       3,3      2,0      0,0      0,0                  
             40,2      0,0     0,0      48,5      14,9     13,0      0,0      0,0                  
     95,0     6,8      0,0     0,0      13,7       2,7      3,2      0,0      0,0                  
             24,0      0,0     0,0      86,5      11,7     17,6      0,0      0,0                  
    100,0     2,8      0,0     0,0      20,9       2,0      3,9      0,0      0,0                  
              8,5      0,0     0,0     111,0       8,1     20,8      0,0      0,0                  
    105,0     0,6      0,0     0,0      23,5       1,2      4,5      0,0      0,0                  
              2,1      0,0     0,0     115,5       5,2     22,7      0,0      0,0                  
    110,0     0,2      0,0     0,0      22,7       0,9      4,6      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS      370,1      0,0     0,0    2207,8     203,6    375,3      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:2
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    110,0     0,2      0,0     0,0      22,7       0,9      4,6      0,0      0,0                  
              1,8      0,0     0,0     101,4       5,5     21,3      0,0      0,0                  
    115,0     0,5      0,0     0,0      17,8       1,3      3,9      0,0      0,0                  
              5,0      0,0     0,0      78,2       8,2     17,5      0,0      0,0                  
    120,0     1,5      0,0     0,0      13,4       1,9      3,1      0,0      0,0                  
              9,3      0,0     0,0      59,9      10,2     14,5      0,0      0,0                  
    125,0     2,2      0,0     0,0      10,5       2,1      2,7      0,0      0,0                  
             12,3      0,0     0,0      46,4      11,1     12,5      0,0      0,0                  
    130,0     2,7      0,0     0,0       8,0       2,3      2,3      0,0      0,0                  
             15,6      0,0     0,0      35,5      12,0     10,7      0,0      0,0                  
    135,0     3,5      0,0     0,0       6,2       2,5      2,0      0,0      0,0                  
             20,1      0,0     0,0      27,9      12,9      9,2      0,0      0,0                  
    140,0     4,5      0,0     0,0       5,0       2,7      1,7      0,0      0,0                  
             25,5      0,0     0,0      21,7      13,9      7,7      0,0      0,0                  
    145,0     5,7      0,0     0,0       3,7       2,9      1,4      0,0      0,0                  
             32,7      0,0     0,0      15,1      15,1      5,9      0,0      0,0                  
    150,0     7,4      0,0     0,0       2,3       3,2      1,0      0,0      0,0                  
             44,1      0,0     0,0       8,3      16,5      3,6      0,0      0,0                  
    155,0    10,3      0,0     0,0       1,0       3,4      0,5      0,0      0,0                  
             55,7      0,0     0,0       3,6      17,2      1,9      0,0      0,0                  
    160,0    12,0      0,0     0,0       0,4       3,4      0,3      0,0      0,0                  
             59,2      0,0     0,0       2,3      17,2      1,5      0,0      0,0                  
    165,0    11,7      0,0     0,0       0,5       3,4      0,3      0,0      0,0                  
             53,5      0,0     0,0       3,3      17,1      1,8      0,0      0,0                  
    170,0     9,8      0,0     0,0       0,9       3,4      0,4      0,0      0,0                  
             46,0      0,0     0,0       5,2      17,1      2,4      0,0      0,0                  
    175,0     8,6      0,0     0,0       1,2       3,4      0,5      0,0      0,0                  
             38,4      0,0     0,0       9,2      16,3      3,8      0,0      0,0                  
    180,0     6,7      0,0     0,0       2,5       3,1      1,0      0,0      0,0                  
             28,9      0,0     0,0      16,7      14,6      6,3      0,0      0,0                  
    185,0     4,9      0,0     0,0       4,2       2,7      1,5      0,0      0,0                  
             20,7      0,0     0,0      28,0      13,0      9,1      0,0      0,0                  
    190,0     3,4      0,0     0,0       7,0       2,4      2,1      0,0      0,0                  
             14,6      0,0     0,0      44,4      11,5     12,1      0,0      0,0                  
    195,0     2,4      0,0     0,0      10,8       2,2      2,7      0,0      0,0                  
             10,3      0,0     0,0      61,4      10,3     14,7      0,0      0,0                  
    200,0     1,7      0,0     0,0      13,8       2,0      3,2      0,0      0,0                  
              6,8      0,0     0,0      73,4       9,2     16,6      0,0      0,0                  
    205,0     1,0      0,0     0,0      15,6       1,7      3,5      0,0      0,0                  
              4,1      0,0     0,0      78,6       8,0     17,8      0,0      0,0                  
    210,0     0,6      0,0     0,0      15,8       1,5      3,7      0,0      0,0                  
              3,3      0,0     0,0      71,7       7,8     17,3      0,0      0,0                  
    215,0     0,7      0,0     0,0      12,8       1,6      3,3      0,0      0,0                  
              4,3      0,0     0,0      54,6       9,2     14,6      0,0      0,0                  
    220,0     1,1      0,0     0,0       9,0       2,0      2,6      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS      882,3      0,0     0,0    3054,6     477,5    598,3      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:3
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    220,0     1,1      0,0     0,0       9,0       2,0      2,6      0,0      0,0                  
              7,9      0,0     0,0      36,9      11,2     11,4      0,0      0,0                  
    225,0     2,1      0,0     0,0       5,7       2,4      2,0      0,0      0,0                  
             17,8      0,0     0,0      23,4      13,3      8,4      0,0      0,0                  
    230,0     5,0      0,0     0,0       3,6       2,9      1,4      0,0      0,0                  
             35,6      0,0     0,0      14,0      15,5      5,5      0,0      0,0                  
    235,0     9,2      0,0     0,0       2,0       3,3      0,8      0,0      0,0                  
             60,9      0,0     0,0       6,9      17,1      3,1      0,0      0,0                  
    240,0    15,1      0,0     0,0       0,8       3,5      0,4      0,0      0,0                  
             88,9      0,0     0,0       2,7      17,8      1,6      0,0      0,0                  
    245,0    20,4      0,0     0,0       0,3       3,6      0,2      0,0      0,0                  
            109,1      0,0     0,0       2,4      18,1      1,8      0,0      0,0                  
    250,0    23,2      0,0     0,0       0,7       3,6      0,5      0,0      0,0                  
            116,1      0,0     0,0       3,7      18,1      2,6      0,0      0,0                  
    255,0    23,2      0,0     0,0       0,8       3,6      0,5      0,0      0,0                  
            121,5      0,0     0,0       3,7      18,4      2,4      0,0      0,0                  
    260,0    25,4      0,0     0,0       0,7       3,8      0,4      0,0      0,0                  
            124,6      0,0     0,0       1,8      18,8      1,2      0,0      0,0                  
    265,0    24,5      0,0     0,0       0,0       3,7      0,0      0,0      0,0                  
            118,1      0,0     0,0       1,0      19,0      0,9      0,0      0,0                  
    270,0    22,7      0,0     0,0       0,4       3,9      0,3      0,0      0,0                  
            107,1      0,0     0,0       1,7      18,6      1,4      0,0      0,0                  
    275,0    20,1      0,0     0,0       0,3       3,6      0,3      0,0      0,0                  
             94,9      0,0     0,0       2,3      17,8      1,6      0,0      0,0                  
    280,0    17,8      0,0     0,0       0,6       3,6      0,4      0,0      0,0                  
             90,2      0,0     0,0       2,3      17,8      1,5      0,0      0,0                  
    285,0    18,3      0,0     0,0       0,3       3,6      0,2      0,0      0,0                  
            103,2      0,0     0,0       0,7      19,5      0,6      0,0      0,0                  
    290,0    23,0      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
            130,4      0,0     0,0       0,0      21,5      0,0      0,0      0,0                  
    295,0    29,1      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      0,0      0,0                  
            134,2      0,0     0,0       0,0      21,6      0,0      0,0      0,0                  
    300,0    24,5      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
             86,7      0,0     0,0       4,3      19,4      1,8      0,0      0,0                  
    305,0    10,2      0,0     0,0       1,7       3,5      0,7      0,0      0,0                  
             41,7      0,0     0,0       8,5      17,2      3,5      0,0      0,0                  
    310,0     6,5      0,0     0,0       1,7       3,4      0,7      0,0      0,0                  
             25,3      0,0     0,0       8,6      16,7      3,6      0,0      0,0                  
    315,0     3,6      0,0     0,0       1,8       3,3      0,7      0,0      0,0                  
              9,9      0,0     0,0      48,8      10,4     12,7      0,0      0,0                  
    320,0     0,3      0,0     0,0      17,8       0,9      4,3      0,0      0,0                  
              2,4      0,0     0,0      76,8       5,6     19,8      0,0      0,0                  
    325,0     0,6      0,0     0,0      13,0       1,4      3,6      0,0      0,0                  
             70,5      0,0     0,0      33,3      12,8      9,7      0,0      0,0                  
    330,0    27,6      0,0     0,0       0,3       3,7      0,3      0,0      0,0                  

====================================================================================================
TOTALS     2579,3      0,0     0,0    3338,5     843,6    693,3      0,0      0,0                  
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:4
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                   SOL      
      ----------------------------------------------T.V.E.----------SELECCIONAT--
  PK       DESM-1   DESM-2   DESM-3     TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    330,0    27,6      0,0     0,0       0,3       3,7      0,3      0,0      0,0                  
            183,7      0,0     0,0       0,9      20,7      0,7      0,0      0,0                  
    335,0    45,9      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            265,5      0,0     0,0       0,0      23,4      0,0      0,0      0,0                  
    340,0    60,3      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      0,0      0,0                  
            319,1      0,0     0,0       0,0      24,3      0,0      0,0      0,0                  
    345,0    67,3      0,0     0,0       0,0       4,9      0,0      0,0      0,0                  
            336,9      0,0     0,0       0,0      24,7      0,0      0,0      0,0                  
    350,0    67,4      0,0     0,0       0,0       5,0      0,0      0,0      0,0                  
            307,7      0,0     0,0       0,0      24,2      0,0      0,0      0,0                  
    355,0    55,7      0,0     0,0       0,0       4,7      0,0      0,0      0,0                  
            229,8      0,0     0,0       0,0      23,0      0,0      0,0      0,0                  
    360,0    36,2      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0                  
            154,9      0,0     0,0       0,0      21,8      0,0      0,0      0,0                  
    365,0    25,7      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      0,0      0,0                  
            133,6      0,0     0,0       0,0      21,3      0,0      0,0      0,0                  
    370,0    27,7      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
            151,2      0,0     0,0       0,0      21,4      0,0      0,0      0,0                  
    375,0    32,8      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0                  
            180,1      0,0     0,0       0,0      21,9      0,0      0,0      0,0                  
    380,0    39,3      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      0,0      0,0                  
            214,0      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0                  
    385,0    46,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0                  
            250,7      0,0     0,0       0,0      22,9      0,0      0,0      0,0                  
    390,0    53,9      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0                  
            291,5      0,0     0,0       0,0      23,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    395,0    62,6      0,0     0,0       0,0       4,8      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            274,1      0,0     0,0       0,0      23,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    400,0    47,0      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            220,9      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    405,0    41,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            217,1      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    410,0    45,5      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            224,4      0,0     0,0       0,0      22,8      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    415,0    44,3      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            212,8      0,0     0,0       0,0      22,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    420,0    40,8      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            201,8      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    425,0    39,9      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            199,0      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    430,0    39,7      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            202,1      0,0     0,0       0,0      22,4      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    435,0    41,1      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            208,9      0,0     0,0       0,0      22,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    440,0    42,5      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS     7559,2      0,0     0,0    3339,4    1342,9    694,0      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:5
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    440,0    42,5      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            215,5      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    445,0    43,7      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            219,2      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    450,0    44,0      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            213,9      0,0     0,0       0,0      22,7      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    455,0    41,6      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            178,8      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    460,0    29,9      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            149,7      0,0     0,0       0,0      21,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    465,0    30,0      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            151,9      0,0     0,0       0,0      21,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    470,0    30,8      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            153,0      0,0     0,0       0,0      21,6      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    475,0    30,4      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            142,1      0,0     0,0       0,0      21,5      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    480,0    26,4      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            122,8      0,0     0,0       0,0      21,1      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
    485,0    22,7      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
            104,7      0,0     0,0       2,2      19,3      1,5      0,0      0,0      0,0      0,0
    490,0    19,2      0,0     0,0       0,9       3,5      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             85,8      0,0     0,0       6,5      17,6      2,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    495,0    15,2      0,0     0,0       1,7       3,5      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             66,4      0,0     0,0       7,9      17,5      2,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    500,0    11,4      0,0     0,0       1,5       3,5      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             55,1      0,0     0,0      11,2      16,8      4,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    505,0    10,6      0,0     0,0       3,0       3,3      1,1      0,0      0,0      0,0      0,0
             52,4      0,0     0,0      19,2      15,8      6,7      0,0      0,0      0,0      0,0
    510,0    10,3      0,0     0,0       4,7       3,1      1,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             49,5      0,0     0,0      28,9      15,0      8,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    515,0     9,5      0,0     0,0       6,9       2,9      2,0      0,0      0,0      0,0      0,0
             42,6      0,0     0,0      36,5      14,2     10,5      0,0      0,0      0,0      0,0
    520,0     7,5      0,0     0,0       7,7       2,8      2,2      0,0      0,0      0,0      0,0
             30,3      0,0     0,0      38,8      13,3     11,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    525,0     4,6      0,0     0,0       7,8       2,6      2,3      0,0      0,0      0,0      0,0
             31,4      0,0     0,0      33,2      13,9     10,3      0,0      0,0      0,0      0,0
    530,0     8,0      0,0     0,0       5,4       3,0      1,8      0,0      0,0      0,0      0,0
             45,4      0,0     0,0      21,6      15,8      7,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    535,0    10,2      0,0     0,0       3,2       3,3      1,2      0,0      0,0      0,0      0,0
             58,7      0,0     0,0      13,1      17,1      4,5      0,0      0,0      0,0      0,0
    540,0    13,3      0,0     0,0       2,0       3,5      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             73,1      0,0     0,0       9,3      17,7      2,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    545,0    16,0      0,0     0,0       1,7       3,6      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             79,4      0,0     0,0       8,6      17,8      2,9      0,0      0,0      0,0      0,0
    550,0    15,8      0,0     0,0       1,8       3,6      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS     9881,1      0,0     0,0    3576,4    1752,2    771,2      0,0      0,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:6
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    550,0    15,8      0,0     0,0       1,8       3,6      0,6      0,0      0,0      0,0      0,0
             68,6      0,0     0,0       9,7      17,6      3,6      0,0      0,0      0,0      0,0
    555,0    11,6      0,0     0,0       2,1       3,5      0,9      0,0      0,0      0,0      0,0
             39,7      0,0     0,0      17,8      15,9      6,5      0,0      0,0      0,0      0,0
    560,0     4,3      0,0     0,0       5,0       2,9      1,8      0,0      0,0      0,0      0,0
             24,0      0,0     0,0      26,5      12,5     10,8      8,1      9,4      0,0      0,0
    565,0     5,3      0,0     0,0       5,6       2,1      2,6      3,3      3,7      0,0      0,0
             15,9      0,0     0,0      48,5       5,4     18,3      8,1     26,9      0,0      0,0
    570,0     1,0      0,0     0,0      13,8       0,0      4,7      0,0      7,0      0,0      0,0
              2,6      0,0     0,0      90,3       0,0     24,7      0,0     35,0      0,0      0,0
    575,0     0,0      0,0     0,0      22,4       0,0      5,2      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     135,9       0,0     27,3      0,0     35,0      0,0      0,0
    580,0     0,0      0,0     0,0      32,0       0,0      5,7      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     197,1       0,0     30,5      0,0     35,0      0,0      0,0
    585,0     0,0      0,0     0,0      46,9       0,0      6,5      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     280,1       0,0     33,3      0,0     35,0      0,0      0,0
    590,0     0,0      0,0     0,0      65,2       0,0      6,8      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     338,2       0,0     34,6      0,0     35,0      0,0      0,0
    595,0     0,0      0,0     0,0      70,1       0,0      7,0      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     332,5       0,0     33,9      0,0     35,0      0,0      0,0
    600,0     0,0      0,0     0,0      62,9       0,0      6,5      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     302,0       0,0     32,0      0,0     35,0      0,0      0,0
    605,0     0,0      0,0     0,0      57,9       0,0      6,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     283,3       0,0     31,0      0,0     35,0      0,0      0,0
    610,0     0,0      0,0     0,0      55,4       0,0      6,1      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     262,2       0,0     30,7      0,0     35,0      0,0      0,0
    615,0     0,0      0,0     0,0      49,5       0,0      6,2      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     221,7       0,0     29,7      0,0     35,0      0,0      0,0
    620,0     0,0      0,0     0,0      39,2       0,0      5,7      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     337,7       0,0     34,0      0,0     35,0      0,0      0,0
    625,0     0,0      0,0     0,0      95,9       0,0      7,9      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     442,2       0,0     38,2      0,0     35,0      0,0      0,0
    630,0     0,0      0,0     0,0      81,0       0,0      7,4      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     401,0       0,0     36,8      0,0     35,0      0,0      0,0
    635,0     0,0      0,0     0,0      79,4       0,0      7,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     390,4       0,0     36,5      0,0     35,0      0,0      0,0
    640,0     0,0      0,0     0,0      76,8       0,0      7,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     379,2       0,0     36,2      0,0     35,0      0,0      0,0
    645,0     0,0      0,0     0,0      74,9       0,0      7,2      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     523,8       0,0     41,3      0,0     35,0      0,0      0,0
    650,0     0,0      0,0     0,0     134,6       0,0      9,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     700,0       0,0     47,3      0,0     35,0      0,0      0,0
    655,0     0,0      0,0     0,0     145,4       0,0      9,6      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     717,9       0,0     47,4      0,0     35,0      0,0      0,0
    660,0     0,0      0,0     0,0     141,8       0,0      9,4      0,0      7,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    10031,9      0,0     0,0   10014,3    1803,5   1436,1     16,3    666,2      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:7
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-ADE(1) ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    660,0     0,0      0,0     0,0     141,8       0,0      9,4      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     694,4       0,0     46,2      0,0     35,0      0,0      0,0
    665,0     0,0      0,0     0,0     136,0       0,0      9,1      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     680,1       0,0     44,9      0,0     35,0      0,0      0,0
    670,0     0,0      0,0     0,0     136,1       0,0      8,8      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     680,9       0,0     44,6      0,0     35,0      0,0      0,0
    675,0     0,0      0,0     0,0     136,3       0,0      9,0      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     663,8       0,0     44,3      0,0     35,0      0,0      0,0
    680,0     0,0      0,0     0,0     129,2       0,0      8,7      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     631,6       0,0     43,2      0,0     35,0      0,0      0,0
    685,0     0,0      0,0     0,0     123,4       0,0      8,5      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     607,8       0,0     42,4      0,0     35,0      0,0      0,0
    690,0     0,0      0,0     0,0     119,7       0,0      8,4      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     587,7       0,0     42,0      0,0     35,0      0,0      0,0
    695,0     0,0      0,0     0,0     115,4       0,0      8,4      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     514,5       0,0     39,6      0,0     35,0      0,0      0,0
    700,0     0,0      0,0     0,0      90,5       0,0      7,5      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     404,7       0,0     35,6      0,0     35,0      0,0      0,0
    705,0     0,0      0,0     0,0      71,4       0,0      6,8      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     331,5       0,0     32,5      0,0     35,0      0,0      0,0
    710,0     0,0      0,0     0,0      61,1       0,0      6,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     326,0       0,0     33,7      0,0     35,0      0,0      0,0
    715,0     0,0      0,0     0,0      69,2       0,0      7,2      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     317,9       0,0     35,4      0,0     35,0      0,0      0,0
    720,0     0,0      0,0     0,0      57,9       0,0      6,9      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,5      0,0     0,0     270,6       1,1     34,3      0,1     34,8      0,0      0,0
    725,0     0,2      0,0     0,0      50,3       0,5      6,8      0,1      6,9      0,0      0,0
              8,5      0,0     0,0     247,1       4,4     31,9      3,7     31,3      0,0      0,0
    730,0     3,2      0,0     0,0      48,5       1,3      6,0      1,4      5,6      0,0      0,0
             22,3      0,0     0,0     253,1       7,1     29,1      8,7     26,3      0,0      0,0
    735,0     5,7      0,0     0,0      52,7       1,5      5,7      2,1      4,9      0,0      0,0
             30,3      0,0     0,0     279,6       7,8     28,1     10,5     24,5      0,0      0,0
    740,0     6,4      0,0     0,0      59,1       1,6      5,6      2,1      4,9      0,0      0,0
             28,0      0,0     0,0     308,6       8,1     27,6     22,8     12,2      0,0      0,0
    745,0     4,8      0,0     0,0      64,3       1,6      5,5      7,0      0,0      0,0      0,0
             29,5      0,0     0,0     310,0       8,7     26,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    750,0     7,0      0,0     0,0      59,7       1,8      5,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             47,1      0,0     0,0     275,9      10,2     25,4     35,0      0,0      0,0      0,0
    755,0    11,8      0,0     0,0      50,7       2,2      4,9      7,0      0,0      0,0      0,0
             79,5      0,0     0,0     225,7      12,6     23,2     35,0      0,0      0,0      0,0
    760,0    20,0      0,0     0,0      39,6       2,8      4,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            132,4      0,0     0,0     171,9      15,8     20,4     35,0      0,0      0,0      0,0
    765,0    33,0      0,0     0,0      29,2       3,5      3,8      7,0      0,0      0,0      0,0
            200,2      0,0     0,0     130,4      18,2     19,0     35,0      0,0      0,0      0,0
    770,0    47,1      0,0     0,0      23,0       3,8      3,8      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    10610,3      0,0     0,0   18928,1    1897,6   2186,1    237,1   1215,1      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:8
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    770,0    47,1      0,0     0,0      23,0       3,8      3,8      7,0      0,0      0,0      0,0
            250,7      0,0     0,0      94,0      19,7     18,0     35,0      0,0      0,0      0,0
    775,0    53,2      0,0     0,0      14,6       4,1      3,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            261,0      0,0     0,0     120,8      20,2     22,2     35,0      0,0      0,0      0,0
    780,0    51,2      0,0     0,0      33,7       4,0      5,5      7,0      0,0      0,0      0,0
            244,4      0,0     0,0     187,5      19,5     27,7     35,0      0,0      0,0      0,0
    785,0    46,5      0,0     0,0      41,3       3,8      5,6      7,0      0,0      0,0      0,0
            202,8      0,0     0,0     187,6      18,1     26,3     35,0      0,0      0,0      0,0
    790,0    34,6      0,0     0,0      33,8       3,4      4,9      7,0      0,0      0,0      0,0
            158,7      0,0     0,0     163,2      17,0     23,3     35,0      0,0      0,0      0,0
    795,0    28,9      0,0     0,0      31,5       3,4      4,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            143,9      0,0     0,0     136,1      16,9     21,3     35,0      0,0      0,0      0,0
    800,0    28,7      0,0     0,0      22,9       3,4      4,1      7,0      0,0      0,0      0,0
            148,9      0,0     0,0     103,7      17,1     19,5     35,0      0,0      0,0      0,0
    805,0    30,9      0,0     0,0      18,5       3,5      3,7      7,0      0,0      0,0      0,0
            151,8      0,0     0,0      87,0      17,3     18,4     35,0      0,0      0,0      0,0
    810,0    29,9      0,0     0,0      16,3       3,5      3,6      7,0      0,0      0,0      0,0
            146,0      0,0     0,0      67,0      17,1     16,4     35,0      0,0      0,0      0,0
    815,0    28,5      0,0     0,0      10,5       3,4      2,9      7,0      0,0      0,0      0,0
            148,9      0,0     0,0      35,8      17,0     11,4     35,0      0,0      0,0      0,0
    820,0    31,0      0,0     0,0       3,8       3,4      1,6      7,0      0,0      0,0      0,0
            171,7      0,0     0,0      10,7      18,8      4,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    825,0    37,6      0,0     0,0       0,5       4,1      0,3      7,0      0,0      0,0      0,0
            204,2      0,0     0,0       1,1      21,4      0,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    830,0    44,0      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            193,3      0,0     0,0       0,0      22,1      0,0     35,0      0,0      0,0      0,0
    835,0    33,3      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            140,5      0,0     0,0       0,0      21,4      0,0     35,0      0,0      0,0      0,0
    840,0    22,9      0,0     0,0       0,0       4,2      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             92,0      0,0     0,0       0,5      19,2      0,5     35,0      0,0      0,0      0,0
    845,0    13,9      0,0     0,0       0,2       3,5      0,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             51,9      0,0     0,0       4,3      16,0      2,6     35,0      0,0      0,0      0,0
    850,0     6,9      0,0     0,0       1,5       2,9      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             17,3      0,0     0,0      51,0       7,3     13,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    855,0     0,0      0,0     0,0      18,9       0,0      4,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     150,1       0,0     25,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    860,0     0,0      0,0     0,0      41,2       0,0      5,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     241,2       0,0     29,6     35,0      0,0      0,0      0,0
    865,0     0,0      0,0     0,0      55,3       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     310,8       0,0     32,5     35,0      0,0      0,0      0,0
    870,0     0,0      0,0     0,0      69,0       0,0      6,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     376,1       0,0     34,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    875,0     0,0      0,0     0,0      81,4       0,0      7,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     534,0       0,0     40,1     35,0      0,0      0,0      0,0
    880,0     0,0      0,0     0,0     132,1       0,0      8,9      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    13338,3      0,0     0,0   21790,6    2203,6   2575,8   1006,9   1215,1      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:9
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    880,0     0,0      0,0     0,0     132,1       0,0      8,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     679,7       0,0     44,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    885,0     0,0      0,0     0,0     139,7       0,0      9,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     693,9       0,0     45,3     35,0      0,0      0,0      0,0
    890,0     0,0      0,0     0,0     137,8       0,0      9,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     676,8       0,0     44,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    895,0     0,0      0,0     0,0     132,9       0,0      8,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     681,4       0,0     45,0     35,0      0,0      0,0      0,0
    900,0     0,0      0,0     0,0     139,7       0,0      9,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     715,3       0,0     45,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    905,0     0,0      0,0     0,0     146,4       0,0      9,3      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     719,9       0,0     45,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    910,0     0,0      0,0     0,0     141,5       0,0      9,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     555,2       0,0     40,6     35,0      0,0      0,0      0,0
    915,0     0,0      0,0     0,0      80,6       0,0      7,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     398,3       0,0     35,5     35,0      0,0      0,0      0,0
    920,0     0,0      0,0     0,0      78,7       0,0      7,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     389,2       0,0     35,1     35,0      0,0      0,0      0,0
    925,0     0,0      0,0     0,0      76,9       0,0      7,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     380,3       0,0     34,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    930,0     0,0      0,0     0,0      75,2       0,0      6,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     605,2       0,0     41,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    935,0     0,0      0,0     0,0     166,9       0,0      9,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     815,0       0,0     48,5     35,0      0,0      0,0      0,0
    940,0     0,0      0,0     0,0     159,1       0,0      9,6      7,0      0,0      0,0      0,0

    S A L T   A M I D A M E N T    P E R  : VIADUCTE

    970,0     0,0      0,0     0,0      62,7       0,0      6,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     265,9       0,0     30,7     35,0      0,0      0,0      0,0
    975,0     0,0      0,0     0,0      43,7       0,0      5,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             33,6      0,0     0,0     114,2       7,9     16,8     35,0      0,0      0,0      0,0
    980,0    13,4      0,0     0,0       2,0       3,1      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             87,6      0,0     0,0       5,4      17,0      2,9     35,0      0,0      0,0      0,0
    985,0    21,6      0,0     0,0       0,1       3,7      0,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             99,7      0,0     0,0       3,7      17,6      2,3     35,0      0,0      0,0      0,0
    990,0    18,3      0,0     0,0       1,3       3,4      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             67,7      0,0     0,0      11,8      15,9      5,1     35,0      0,0      0,0      0,0
    995,0     8,8      0,0     0,0       3,4       3,0      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             26,7      0,0     0,0      21,2      14,6      6,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1000,0     1,9      0,0     0,0       5,1       2,8      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
              4,7      0,0     0,0      46,2       7,8     14,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1005,0     0,0      0,0     0,0      13,4       0,3      4,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      88,5       0,7     22,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1010,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      4,7      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    13658,2      0,0     0,0   29657,7    2285,0   3184,4   1706,8   1215,1      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:10
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1010,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      4,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     161,2       0,0     25,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1015,0     0,0      0,0     0,0      42,4       0,0      5,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     272,7       0,0     30,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1020,0     0,0      0,0     0,0      66,6       0,0      6,7      7,0      0,0      0,0      0,0

    S A L T   A M I D A M E N T    P E R  : VIADUCTE

   1100,0     0,0      0,0     0,0     106,5       0,0      8,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     466,5       0,0     38,7     17,5     17,5      0,0      0,0
   1105,0     0,0      0,0     0,0      80,1       0,0      7,4      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     376,0       0,0     36,3      0,0     35,0      0,0      0,0
   1110,0     0,0      0,0     0,0      70,3       0,0      7,1      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     335,0       0,0     34,8      0,0     35,0      0,0      0,0
   1115,0     0,0      0,0     0,0      63,7       0,0      6,8      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     303,2       0,0     33,6      0,0     35,0      0,0      0,0
   1120,0     0,0      0,0     0,0      57,6       0,0      6,6      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     271,4       0,0     32,4      0,0     35,0      0,0      0,0
   1125,0     0,0      0,0     0,0      51,0       0,0      6,3      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     245,3       0,0     31,2      0,0     35,0      0,0      0,0
   1130,0     0,0      0,0     0,0      47,1       0,0      6,2      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     216,4       0,0     30,0      0,0     35,0      0,0      0,0
   1135,0     0,0      0,0     0,0      39,4       0,0      5,8      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     180,8       0,0     28,5      0,0     35,0      0,0      0,0
   1140,0     0,0      0,0     0,0      32,9       0,0      5,6      0,0      7,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     139,9       0,0     26,3      0,0     35,0      0,0      0,0
   1145,0     0,0      0,0     0,0      23,1       0,0      5,0      0,0      7,0      0,0      0,0
             13,2      0,0     0,0      88,6       4,0     20,6      6,4     28,6      0,0      0,0
   1150,0     5,3      0,0     0,0      12,3       1,6      3,3      2,6      4,4      0,0      0,0
             57,1      0,0     0,0      49,8      10,8     13,2     20,6     14,4      0,0      0,0
   1155,0    17,6      0,0     0,0       7,6       2,7      2,0      5,7      1,3      0,0      0,0
            111,3      0,0     0,0      29,3      14,7      8,4     31,7      3,3      0,0      0,0
   1160,0    27,0      0,0     0,0       4,2       3,2      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
            134,3      0,0     0,0      11,5      17,2      4,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1165,0    26,7      0,0     0,0       0,4       3,7      0,3      7,0      0,0      0,0      0,0
            171,9      0,0     0,0       1,1      20,6      0,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1170,0    42,0      0,0     0,0       0,0       4,5      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            230,4      0,0     0,0       0,0      22,9      0,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1175,0    50,1      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            254,9      0,0     0,0       0,0      23,1      0,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1180,0    51,8      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            253,2      0,0     0,0       0,0      23,1      0,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1185,0    49,5      0,0     0,0       0,0       4,6      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
            232,4      0,0     0,0       0,3      21,6      0,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1190,0    43,5      0,0     0,0       0,1       4,0      0,1      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    15117,1      0,0     0,0   32806,7    2443,0   3579,7   2062,9   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:11
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1190,0    43,5      0,0     0,0       0,1       4,0      0,1      7,0      0,0      0,0      0,0
            199,8      0,0     0,0       9,0      18,6      3,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1195,0    36,4      0,0     0,0       3,5       3,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
            162,6      0,0     0,0      20,8      16,5      6,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1200,0    28,6      0,0     0,0       4,9       3,2      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
            124,3      0,0     0,0      27,0      15,4      8,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1205,0    21,1      0,0     0,0       6,0       3,0      1,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             98,6      0,0     0,0      29,0      14,9      8,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1210,0    18,3      0,0     0,0       5,7       3,0      1,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             80,4      0,0     0,0      30,4      14,6      8,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1215,0    13,8      0,0     0,0       6,5       2,8      1,9      7,0      0,0      0,0      0,0
             59,3      0,0     0,0      35,1      13,6      9,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1220,0     9,9      0,0     0,0       7,6       2,6      2,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             40,9      0,0     0,0      41,5      12,5     11,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1225,0     6,5      0,0     0,0       9,1       2,4      2,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             27,3      0,0     0,0      48,4      11,7     12,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1230,0     4,5      0,0     0,0      10,3       2,3      2,6      7,0      0,0      0,0      0,0
             14,7      0,0     0,0      53,4      10,7     13,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1235,0     1,4      0,0     0,0      11,1       2,0      2,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,1      0,0     0,0      56,1       9,3     13,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1240,0     0,6      0,0     0,0      11,4       1,7      2,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,1      0,0     0,0      56,5       8,7     14,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1245,0     0,6      0,0     0,0      11,2       1,7      2,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,3      0,0     0,0      54,7       8,8     13,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1250,0     0,7      0,0     0,0      10,7       1,8      2,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              4,1      0,0     0,0      51,3       9,2     13,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1255,0     0,9      0,0     0,0       9,9       1,9      2,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,4      0,0     0,0      46,8       9,7     12,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1260,0     1,2      0,0     0,0       8,8       2,0      2,4      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,8      0,0     0,0      42,0      10,3     11,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1265,0     1,5      0,0     0,0       7,9       2,1      2,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,1      0,0     0,0      37,8      10,8     10,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1270,0     1,7      0,0     0,0       7,2       2,2      2,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,6      0,0     0,0      34,0      11,4      9,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1275,0     2,1      0,0     0,0       6,4       2,3      1,9      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,6      0,0     0,0      30,3      12,1      9,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1280,0     2,5      0,0     0,0       5,7       2,5      1,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             13,6      0,0     0,0      27,2      12,7      8,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1285,0     2,9      0,0     0,0       5,2       2,6      1,6      7,0      0,0      0,0      0,0
             15,5      0,0     0,0      24,9      13,4      7,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1290,0     3,3      0,0     0,0       4,8       2,7      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
             17,3      0,0     0,0      23,2      14,0      7,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1295,0     3,7      0,0     0,0       4,5       2,8      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             19,2      0,0     0,0      22,0      14,4      6,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1300,0     4,0      0,0     0,0       4,3       2,9      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    16047,7      0,0     0,0   33608,1    2716,2   3800,6   2832,8   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:12
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1300,0     4,0      0,0     0,0       4,3       2,9      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             21,6      0,0     0,0      20,9      14,9      6,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1305,0     4,6      0,0     0,0       4,1       3,0      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             23,8      0,0     0,0      20,4      15,3      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1310,0     4,9      0,0     0,0       4,1       3,1      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             26,4      0,0     0,0      20,6      15,8      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1315,0     5,6      0,0     0,0       4,1       3,2      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             34,2      0,0     0,0      20,8      16,5      6,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1320,0     8,1      0,0     0,0       4,2       3,4      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             42,2      0,0     0,0      21,1      17,0      6,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1325,0     8,8      0,0     0,0       4,3       3,4      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             47,7      0,0     0,0      21,2      17,1      6,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1330,0    10,3      0,0     0,0       4,2       3,4      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             56,0      0,0     0,0      20,9      17,4      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1335,0    12,1      0,0     0,0       4,1       3,5      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             61,7      0,0     0,0      20,3      17,6      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1340,0    12,5      0,0     0,0       4,0       3,5      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             61,9      0,0     0,0      20,1      17,6      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1345,0    12,2      0,0     0,0       4,0       3,5      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             63,0      0,0     0,0      20,0      17,8      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1350,0    13,0      0,0     0,0       4,0       3,6      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             69,4      0,0     0,0      19,9      18,1      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1355,0    14,8      0,0     0,0       3,9       3,6      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             75,6      0,0     0,0      19,1      18,2      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1360,0    15,5      0,0     0,0       3,7       3,6      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             77,3      0,0     0,0      17,8      18,0      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1365,0    15,4      0,0     0,0       3,4       3,6      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             71,5      0,0     0,0      17,1      17,6      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1370,0    13,2      0,0     0,0       3,4       3,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             58,8      0,0     0,0      17,0      17,1      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1375,0    10,4      0,0     0,0       3,4       3,3      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             46,5      0,0     0,0      17,1      16,4      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1380,0     8,2      0,0     0,0       3,5       3,2      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             34,7      0,0     0,0      17,4      15,6      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1385,0     5,6      0,0     0,0       3,5       3,0      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             23,6      0,0     0,0      18,1      14,9      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1390,0     3,8      0,0     0,0       3,7       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             16,7      0,0     0,0      19,3      14,5      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1395,0     2,9      0,0     0,0       4,0       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             14,7      0,0     0,0      19,7      14,4      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1400,0     3,0      0,0     0,0       3,9       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,4      0,0     0,0      22,0      13,7      6,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1405,0     1,5      0,0     0,0       4,9       2,6      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              4,3      0,0     0,0      33,1      10,0     10,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1410,0     0,2      0,0     0,0       8,3       1,4      2,8      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    16990,7      0,0     0,0   34052,1    3071,6   3938,8   3602,7   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:13
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1410,0     0,2      0,0     0,0       8,3       1,4      2,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,4      0,0     0,0      49,3       4,8     16,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1415,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,5      3,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      63,9       1,4     19,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1420,0     0,0      0,0     0,0      14,2       0,0      4,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      72,0       0,1     21,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1425,0     0,0      0,0     0,0      14,6       0,0      4,3      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      70,3       0,3     21,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1430,0     0,0      0,0     0,0      13,5       0,1      4,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      61,9       1,6     19,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1435,0     0,0      0,0     0,0      11,3       0,5      3,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,7      0,0     0,0      49,4       5,5     15,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1440,0     0,3      0,0     0,0       8,5       1,7      2,7      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,1      0,0     0,0      37,1      10,4     11,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1445,0     2,2      0,0     0,0       6,4       2,5      1,9      7,0      0,0      0,0      0,0
             14,3      0,0     0,0      30,5      13,1      8,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1450,0     3,5      0,0     0,0       5,8       2,7      1,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             19,3      0,0     0,0      28,8      13,9      8,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1455,0     4,2      0,0     0,0       5,7       2,8      1,6      7,0      0,0      0,0      0,0
             22,4      0,0     0,0      27,9      14,3      8,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1460,0     4,8      0,0     0,0       5,5       2,9      1,6      7,0      0,0      0,0      0,0
             25,1      0,0     0,0      26,7      14,7      7,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1465,0     5,3      0,0     0,0       5,2       3,0      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
             27,5      0,0     0,0      25,5      15,0      7,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1470,0     5,8      0,0     0,0       5,0       3,0      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             29,2      0,0     0,0      24,8      15,2      7,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1475,0     5,9      0,0     0,0       4,9       3,0      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             30,2      0,0     0,0      24,4      15,2      7,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1480,0     6,1      0,0     0,0       4,8       3,1      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             31,9      0,0     0,0      24,0      15,3      6,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1485,0     6,6      0,0     0,0       4,8       3,1      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             34,9      0,0     0,0      23,7      15,5      6,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1490,0     7,3      0,0     0,0       4,7       3,1      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             38,8      0,0     0,0      23,7      15,7      6,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1495,0     8,2      0,0     0,0       4,8       3,2      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             43,3      0,0     0,0      24,2      15,9      6,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1500,0     9,1      0,0     0,0       4,9       3,2      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             48,1      0,0     0,0      24,6      16,1      7,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1505,0    10,1      0,0     0,0       4,9       3,2      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             51,5      0,0     0,0      25,0      16,2      7,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1510,0    10,5      0,0     0,0       5,0       3,3      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             53,3      0,0     0,0      25,3      16,3      7,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1515,0    10,9      0,0     0,0       5,1       3,3      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
             71,5      0,0     0,0      25,2      17,0      7,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1520,0    17,7      0,0     0,0       5,0       3,5      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    17539,1      0,0     0,0   34840,2    3325,3   4173,5   4372,6   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:14
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1520,0    17,7      0,0     0,0       5,0       3,5      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            108,9      0,0     0,0      24,7      17,8      7,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1525,0    25,8      0,0     0,0       4,9       3,6      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            133,4      0,0     0,0      23,7      17,9      6,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1530,0    27,5      0,0     0,0       4,6       3,6      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            133,3      0,0     0,0      23,0      17,8      6,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1535,0    25,8      0,0     0,0       4,6       3,6      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
            120,6      0,0     0,0      22,5      17,7      6,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1540,0    22,4      0,0     0,0       4,4       3,5      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
            101,8      0,0     0,0      21,8      17,5      6,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1545,0    18,3      0,0     0,0       4,3       3,5      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             80,8      0,0     0,0      20,9      17,3      6,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1550,0    14,1      0,0     0,0       4,1       3,4      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             59,9      0,0     0,0      20,2      17,1      6,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1555,0     9,9      0,0     0,0       4,0       3,4      1,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             39,4      0,0     0,0      19,7      16,9      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1560,0     5,9      0,0     0,0       3,9       3,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             22,9      0,0     0,0      19,3      16,0      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1565,0     3,3      0,0     0,0       3,8       3,1      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             14,8      0,0     0,0      19,0      14,8      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1570,0     2,6      0,0     0,0       3,8       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,6      0,0     0,0      18,9      14,3      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1575,0     2,4      0,0     0,0       3,8       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,6      0,0     0,0      18,8      14,3      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1580,0     2,2      0,0     0,0       3,7       2,9      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,4      0,0     0,0      17,8      14,3      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1585,0     2,7      0,0     0,0       3,4       2,9      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             16,0      0,0     0,0      15,6      14,3      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1590,0     3,7      0,0     0,0       2,9       2,9      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             19,4      0,0     0,0      13,5      14,4      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1595,0     4,1      0,0     0,0       2,5       2,9      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             17,7      0,0     0,0      13,1      14,3      5,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1600,0     3,0      0,0     0,0       2,7       2,9      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,1      0,0     0,0      14,0      14,2      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1605,0     1,9      0,0     0,0       2,9       2,8      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,7      0,0     0,0      15,6      13,6      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1610,0     0,8      0,0     0,0       3,3       2,6      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,1      0,0     0,0      15,2      13,5      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1615,0     1,2      0,0     0,0       2,8       2,8      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,1      0,0     0,0      69,5       7,0     14,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1620,0     0,0      0,0     0,0      25,0       0,0      4,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     115,4       0,0     22,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1625,0     0,0      0,0     0,0      21,1       0,0      4,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      95,1       0,0     21,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1630,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      4,2      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    18471,7      0,0     0,0   35477,6    3630,5   4347,6   5142,5   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:15
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1630,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      4,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      74,5       0,0     20,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1635,0     0,0      0,0     0,0      12,9       0,0      4,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     132,5       0,0     23,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1640,0     0,0      0,0     0,0      40,1       0,0      5,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     185,7       0,0     26,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1645,0     0,0      0,0     0,0      34,2       0,0      5,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     153,9       0,0     25,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1650,0     0,0      0,0     0,0      27,4       0,0      4,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     119,9       0,0     23,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1655,0     0,0      0,0     0,0      20,5       0,0      4,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      75,1       0,9     20,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1660,0     0,0      0,0     0,0       9,5       0,4      3,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      37,8       4,9     14,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1665,0     0,0      0,0     0,0       5,6       1,6      2,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,8      0,0     0,0      23,4       9,9      9,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1670,0     0,3      0,0     0,0       3,8       2,3      1,4      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,2      0,0     0,0      16,7      12,3      6,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1675,0     1,0      0,0     0,0       2,9       2,6      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,6      0,0     0,0      12,6      13,5      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1680,0     1,7      0,0     0,0       2,2       2,8      0,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,6      0,0     0,0      10,6      14,0      4,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1685,0     1,7      0,0     0,0       2,1       2,8      0,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,3      0,0     0,0      10,6      13,7      4,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1690,0     1,6      0,0     0,0       2,2       2,7      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,7      0,0     0,0      11,1      13,2      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1695,0     1,5      0,0     0,0       2,2       2,6      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,1      0,0     0,0      10,5      13,3      5,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1700,0     1,8      0,0     0,0       2,0       2,7      0,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,8      0,0     0,0       9,1      13,8      4,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1705,0     2,2      0,0     0,0       1,7       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,5      0,0     0,0       8,0      14,1      4,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1710,0     2,5      0,0     0,0       1,5       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,5      0,0     0,0       7,6      14,1      4,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1715,0     2,5      0,0     0,0       1,5       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,4      0,0     0,0       7,6      14,1      4,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1720,0     2,4      0,0     0,0       1,5       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,9      0,0     0,0       7,8      14,1      4,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1725,0     2,3      0,0     0,0       1,6       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,4      0,0     0,0       7,9      14,0      4,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1730,0     2,2      0,0     0,0       1,6       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,0      0,0     0,0       8,1      14,0      4,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1735,0     2,1      0,0     0,0       1,6       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             10,5      0,0     0,0       8,2      14,0      4,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1740,0     2,0      0,0     0,0       1,7       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    18606,0      0,0     0,0   36416,7    3838,4   4575,3   5912,4   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:16
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1740,0     2,0      0,0     0,0       1,7       2,8      0,8      7,0      0,0      0,0      0,0
             10,0      0,0     0,0       8,5      13,9      4,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1745,0     1,9      0,0     0,0       1,7       2,8      0,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,5      0,0     0,0       9,1      13,5      4,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1750,0     1,9      0,0     0,0       1,9       2,6      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,1      0,0     0,0       9,6      13,2      5,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1755,0     1,8      0,0     0,0       1,9       2,6      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,7      0,0     0,0       9,9      13,0      5,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1760,0     1,7      0,0     0,0       2,0       2,6      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,3      0,0     0,0      10,2      12,9      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1765,0     1,6      0,0     0,0       2,1       2,6      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,4      0,0     0,0      10,8      12,6      5,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1770,0     1,4      0,0     0,0       2,3       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,6      0,0     0,0      11,4      12,2      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1775,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,4      0,0     0,0      11,6      12,1      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1780,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,2      0,0     0,0      11,7      12,1      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1785,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,3      0,0     0,0      11,7      12,1      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1790,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,5      0,0     0,0      11,5      12,1      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1795,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,8      0,0     0,0      11,3      12,2      5,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1800,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,0      0,0     0,0      11,1      12,2      5,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1805,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,2      0,0     0,0      10,9      12,4      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1810,0     1,5      0,0     0,0       2,2       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,4      0,0     0,0      10,7      12,5      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1815,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      10,6      12,5      5,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1820,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,6      0,0     0,0      10,6      12,4      5,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1825,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      10,6      12,4      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1830,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      10,6      12,3      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1835,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,5      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,4      0,0     0,0      10,7      12,2      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1840,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,3      0,0     0,0      10,7      12,2      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1845,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,2      0,0     0,0      10,8      12,1      5,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1850,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    18771,5      0,0     0,0   36651,3    4113,6   4694,1   6682,3   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:17
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1850,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,1      0,0     0,0      10,9      12,1      5,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1855,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,9      0,0     0,0      11,0      12,1      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1860,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,7      0,0     0,0      11,2      12,0      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1865,0     1,3      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,5      0,0     0,0      11,3      11,9      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1870,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,3      0,0     0,0      11,5      11,9      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1875,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,2      0,0     0,0      11,6      11,9      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1880,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,1      0,0     0,0      11,6      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1885,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,0      0,0     0,0      11,7      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1890,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,9      0,0     0,0      11,7      11,8      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1895,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0      11,8      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1900,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0      11,8      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1905,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0      11,8      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1910,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,0      0,0     0,0      11,7      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1915,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,2      0,0     0,0      11,5      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1920,0     1,3      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,4      0,0     0,0      11,3      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1925,0     1,3      0,0     0,0       2,2       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,7      0,0     0,0      11,0      11,8      5,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   1930,0     1,4      0,0     0,0       2,2       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,1      0,0     0,0      10,7      11,9      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1935,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      10,3      12,0      5,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   1940,0     1,5      0,0     0,0       2,0       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,9      0,0     0,0      10,0      12,1      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   1945,0     1,6      0,0     0,0       2,0       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,2      0,0     0,0       9,8      12,1      5,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1950,0     1,7      0,0     0,0       1,9       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,6      0,0     0,0       9,5      12,2      5,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   1955,0     1,8      0,0     0,0       1,9       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,0      0,0     0,0       9,2      12,3      5,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1960,0     1,8      0,0     0,0       1,8       2,5      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    18920,2      0,0     0,0   36894,1    4375,7   4820,5   7452,3   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:18
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1960,0     1,8      0,0     0,0       1,8       2,5      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,2      0,0     0,0       9,8      12,1      5,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   1965,0     1,4      0,0     0,0       2,1       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,9      0,0     0,0      10,9      11,9      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   1970,0     1,3      0,0     0,0       2,2       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,3      0,0     0,0      11,4      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   1975,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0      11,8      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   1980,0     1,1      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,5      0,0     0,0      12,1      11,6      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1985,0     1,1      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,3      0,0     0,0      12,2      11,6      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   1990,0     1,0      0,0     0,0       2,5       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,2      0,0     0,0      12,3      11,6      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   1995,0     1,0      0,0     0,0       2,5       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,3      0,0     0,0      12,3      11,6      6,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   2000,0     1,1      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,4      0,0     0,0      12,2      11,6      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2005,0     1,1      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              5,6      0,0     0,0      12,0      11,7      6,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2010,0     1,2      0,0     0,0       2,4       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,0      0,0     0,0      11,6      11,7      6,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   2015,0     1,2      0,0     0,0       2,3       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              6,4      0,0     0,0      11,3      11,8      5,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   2020,0     1,3      0,0     0,0       2,2       2,4      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,0      0,0     0,0      10,8      11,9      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   2025,0     1,5      0,0     0,0       2,1       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,8      0,0     0,0      10,1      12,0      5,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2030,0     1,6      0,0     0,0       2,0       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              8,7      0,0     0,0       9,4      12,2      5,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   2035,0     1,8      0,0     0,0       1,8       2,5      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,7      0,0     0,0       8,6      12,6      5,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   2040,0     2,0      0,0     0,0       1,6       2,6      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             10,7      0,0     0,0       7,8      13,0      4,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   2045,0     2,3      0,0     0,0       1,5       2,6      0,9      7,0      0,0      0,0      0,0
             11,8      0,0     0,0       6,7      13,6      4,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2050,0     2,5      0,0     0,0       1,2       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             12,9      0,0     0,0       5,7      14,0      3,6     35,0      0,0      0,0      0,0
   2055,0     2,7      0,0     0,0       1,1       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             14,0      0,0     0,0       5,2      14,0      3,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2060,0     2,9      0,0     0,0       1,0       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             15,0      0,0     0,0       4,8      14,0      3,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2065,0     3,1      0,0     0,0       0,9       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             15,9      0,0     0,0       4,4      14,0      3,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   2070,0     3,3      0,0     0,0       0,8       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    19105,6      0,0     0,0   37107,5    4647,8   4936,6   8222,2   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:19
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2070,0     3,3      0,0     0,0       0,8       2,8      0,7      7,0      0,0      0,0      0,0
             16,8      0,0     0,0       3,9      14,1      3,2     35,0      0,0      0,0      0,0
   2075,0     3,4      0,0     0,0       0,7       2,8      0,6      7,0      0,0      0,0      0,0
             17,6      0,0     0,0       3,2      14,5      2,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   2080,0     3,6      0,0     0,0       0,6       3,0      0,5      7,0      0,0      0,0      0,0
             18,3      0,0     0,0       2,3      15,2      2,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2085,0     3,7      0,0     0,0       0,4       3,1      0,3      7,0      0,0      0,0      0,0
             19,0      0,0     0,0       1,5      15,8      1,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   2090,0     3,9      0,0     0,0       0,2       3,2      0,2      7,0      0,0      0,0      0,0
             19,7      0,0     0,0       0,8      16,4      0,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   2095,0     4,0      0,0     0,0       0,1       3,3      0,1      7,0      0,0      0,0      0,0
             20,2      0,0     0,0       0,3      17,9      0,3     35,0      0,0      0,0      0,0
   2100,0     4,1      0,0     0,0       0,0       3,8      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             20,7      0,0     0,0       0,1      19,3      0,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2105,0     4,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,0      7,0      0,0      0,0      0,0
             20,2      0,0     0,0       0,4      17,9      0,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   2110,0     3,9      0,0     0,0       0,2       3,3      0,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              9,8      0,0     0,0      77,2       8,2     12,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   2115,0     0,0      0,0     0,0      30,7       0,0      5,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     144,8       0,0     24,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2120,0     0,0      0,0     0,0      27,2       0,0      4,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     212,6       0,0     27,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2125,0     0,0      0,0     0,0      57,9       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     289,2       0,0     31,0     35,0      0,0      0,0      0,0
   2130,0     0,0      0,0     0,0      57,8       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     288,3       0,0     31,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2135,0     0,0      0,0     0,0      57,5       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0

    S A L T   A M I D A M E N T    P E R  : 

   2145,0     0,0      0,0     0,0      56,5       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     281,3       0,0     30,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   2150,0     0,0      0,0     0,0      56,0       0,0      6,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     275,9       0,0     30,4     35,0      0,0      0,0      0,0
   2155,0     0,0      0,0     0,0      54,4       0,0      6,0      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     165,5       0,0     24,8     35,0      0,0      0,0      0,0
   2160,0     0,0      0,0     0,0      11,8       0,0      3,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      56,9       0,0     19,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2165,0     0,0      0,0     0,0      10,9       0,0      3,9      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      51,5       0,0     19,1     35,0      0,0      0,0      0,0
   2170,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      3,8      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      42,4       0,0     18,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2175,0     0,0      0,0     0,0       7,3       0,0      3,6      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      28,6       5,2     12,9     35,0      0,0      0,0      0,0
   2180,0     0,0      0,0     0,0       4,1       2,1      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    19267,8      0,0     0,0   39034,3    4792,5   5230,5   8922,1   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  AMIDAMENT DE TERRES     

                                                               FULL:20
TITOL    : CONNEXIO COSTABLANCA - ESTACIÓ CASTELLBI SBAL
SUBTITOL : EIX PRINCIPAL
FITXER  *.MMM --->: e:\projecte\programa traçat\alt 2
NOM DEL FITXER D'OCUPACIO: alt2

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUM (M3)                                          ESPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   NINGUNA  ------   TERR.  ---
  PK       DESM    DESM-IN  SANEIG.T    TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2180,0     0,0      0,0     0,0       4,1       2,1      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              0,6      0,0     0,0      18,2      10,5      7,5     35,0      0,0      0,0      0,0
   2185,0     0,2      0,0     0,0       3,1       2,1      1,5      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,8      0,0     0,0      13,4      11,0      6,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   2190,0     1,3      0,0     0,0       2,2       2,3      1,2      7,0      0,0      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      10,2      11,7      5,7     35,0      0,0      0,0      0,0
   2195,0     1,8      0,0     0,0       1,8       2,4      1,1      7,0      0,0      0,0      0,0
              3,8      0,0     0,0       3,7       5,0      2,2     14,4      0,0      0,0      0,0
   2197,1     1,9      0,0     0,0       1,7       2,4      1,0      7,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALS    19283,5      0,0     0,0   39079,7    4830,6   5252,6   9041,5   1558,9      0,0      0,0
AL ORIGEN
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1.1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es presenta l’annex on es defineix i es justifica la secció de ferm que 
cal col·locar a la calçada i la tipologia adoptada per a les voreres del tram d’estudi. 

La tipologia de ferms s’ha determinat a partir  del document “Criteris de disseny 
estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova urbanització” de 
l’INCASÒL. Per tal de definir l’espessor de les capes de mescla bituminosa s’ha 
utilitzat la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” del Ministeri de Foment. 

Els materials de pavimentació han estat escollits atesa la seva qualitat i la facilitat 
de reposició.  

 

1.2. TIPUS D’EXPLANADA 

Tractant-se d’un projecte d’un vial urbà, i tal i com s’ha especificat a l’Annex 3 
“Geologia i geotècnia”, per a la definició del tipus d’explanada sobre la qual s’ha de 
col·locar la nova traça s’han seguit les indicacions de l’article 330 del PG-3, tot i 
que també es considera adient considerar els “Criteris de disseny estructural de 
paviments urbans per a sectors antics i de nova urbanització” de l’INCASÒL, on 
s’estableix que un sol és adequat si el CBR és superior a 5, el sòl inflable és 
inferior al 2% i el contingut en matèria orgànica és inferior a l’1%. Atenent a les 
característiques dels sòls presents a la zona d’estudi, a l’Annex 3 s’ha justificat la 
presència de sòls adequats i sòls inadequats. Per aquests últims es necessitarà 
una aportació per tal que tota la traça s’ubiqui sobre sòls adequats.  

Per tant, amb sòls adequats a tota la zona d’afectació de la nova traça, el tipus 
d’explanada serà una E1. Per a la seva formació, es requereix únicament un 
mínim de 100 cm de sòl adequat per sota dels ferms.  Es considerarà que, 
aquelles zones on el sòl ja era adequat existeix, almenys, el mínim gruix requerit, 
incloent la pèrdua de volum degut a l’excavació de desmunts. L’aportació 
necessària de sòl adequat en aquelles zones on sigui necessari es realitzarà amb 
sòls procedents de la compensació de terres i aportació de cantera, i sempre 
garantint el gruix de 100 cm exigit. Finalment, en zones de terraplè també es 
garantirà el gruix de 100 cm mínim. 

 

1.3. ESTUDI DE TRÀNSIT 

Segons el nivell de trànsit pesat, relacionat directament amb la categoria de la via 
urbana, l’apartat “Seccions estructurals de ferms” del catàleg de l’INCASÒL 
defineix quatre tipus de via (V1, V2, V3, V4) referents a ferms de zones de calçada 
i un ferm V5 que inclou diferents tipus d’espais per a vianants o espais no 
destinats exclusivament al trànsit rodat. 

Els diferents tipus de via depenen del trànsit de disseny, que és la previsió diària 
de vehicles pesats. Partint de la base que no es disposa de dades d’aforaments a 
l’àmbit d’actuació, la quantitat de vehicles pesats diaris s’ha estimat de manera 
aproximada. 

Les urbanitzacions que seran susceptibles d’utilitzar la nova infraestructura per 
comunicar-se amb el nucli urbà de Castellbisbal o l’estació de RENFE Rodalies del 
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municipi seran tres: la Colònia del Carme (19 habitants), Costablanca (394 
habitants) i Can Santeugini (1227 habitants), poblacions obtingudes a partir de 
dades de l’IDESCAT de l’any 2013. De la població total d’aquestes tres 
urbanitzacions (1640 habitants), s’estimarà que un 30% utilitzarà el nou vial, valor 
que inclou també l’estimació d’usuaris que actualment utilitzen la carretera C-243c 
i passarien a utilitzar el nou traçat. Aquests seran desplaçaments diaris per motius 
laborals (connexió, principalment, amb els nuclis industrials del Llobregat i de Sant 
Vicenç, així com amb el nucli urbà de Castellbisbal) o escolars (majoritàriament 
amb el nucli urbà, tram que utilitzarà la xarxa de transport escolar), o 
desplaçaments per altres motius, com ara gestions administratives, oci, per a 
necessitats bàsiques com la salut o l’alimentació, etc. Es prendrà aquest valor com 
a intensitat mitja diària. Amb aquesta intensitat de vehicles que diàriament 
transitarà per la nova infraestructura, s’estima que un 15% seran vehicles pesats. 
Per tant, les intensitats mitges diàries de vehicles normals i pesats seran: 

 IMD (vehicles/dia) = 492 veh./dia  
 

 IMDp (vehicles pesats/dia) = 74 veh./dia 

Es preveu, doncs, que hi hagi una intensitat mitja de vehicles pesats diaris d’entre 
50 i 270. Això representa un nivell de trànsit V2 (T32, segons la Norma 6.1-IC). 
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2.1. REGS ENTRE LES CAPES 

Es realitzarà un reg d’imprimació de tipus emulsió catiònica ECI sobre la capa 
granular que hagi de rebre una capa de mescla bituminosa, per tal de garantir una 
cohesió entre els dos materials. 

A més, es realitzarà un reg d’adherència de tipus emulsió catiònica ECR 1 sobre 
les capes de materials tractats amb ciment i les capes de mescla bituminosa que 
hagin de rebre una capa de mescla bituminosa. 

En el Plànol 10 “Detalls de pavimentació” es mostren els detalls dels elements que 
conformen la secció tipus del ferm de la calçada i les voreres. 

 

2.2. FERM A LA CALÇADA 

La calçada ha estat dimensionada per una categoria de trànsit V2 i una explanada 
tipus E1. La secció tipus seleccionada ha estat la 2AB1, corresponent a un ferm de 
paviment asfàltic (A), base granular (B) i subbase granular (S). Aquest tipus de 
ferm és flexible, ja que no té cap capa de formigó ni de graves tractades amb 
ciment que pugui proporcionar una certa rigidesa a la secció. 

La secció està formada per: 

 12 cm de mescla bituminosa 
 

 20 cm de base de tot ú artificial (ZA) 
 

 25 cm de subbase de tot ú natural (ZN) 
 

Els 12 cm de mescla bituminosa tenen les següents capes, dimensionades segons 
la Norma 6.1-IC: 

 2 cm de capa de rodadura BBTM 8A discontinua en calent 
 

 Reg d’adherència 
 

 5 cm de capa intermèdia S-20 amb àrid granític (AC22 surf S) 
 

 Reg d’adherència 
 

 5 cm de capa intermèdia D-20 amb àrid granític (AC22 bin D) 
 

 Reg d’imprimació 
 

2.3. FERM PER A LES VORERES 

El ferm de les voreres s’ha dimensionat segons un trànsit de vianants i per a una 
explanada E1. La secció escollida ha estat una 5LF1, que està formada per les 
següents capes: 

 Panot de 20x20x4 cm (4 cm de gruix) 

Descripció 
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 3 cm de morter amb sorra 
 Reg d’imprimació 
 10 cm de base de formigó HM-15 

En aquest cas, la base és rígida i les càrregues són reduïdes, per tant, no serà 
necessari interposar una capa de subbase.  

 

2.4. DETALLS DE PAVIMENTACIÓ 

Tal i com s’ha exposat, el paviment de la vorera serà de panots de 20x20x4 cm.  

A les vores es col·locarà una vorada granítica de 100x22x30 cm sobre una base 
de 15 cm de formigó HM-15. 

Als extrems de les calçades es col·locaran rigoles de 20x20x8cm sobre una base 
de 20 cm de formigó HM-15. 
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L’objecte del present annex és la definició i el dimensionament de la xarxa 
d’enllumenat públic al llarg de tota la traça projectada del nou vial de connexió entre 
les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini i l’estació de ferrocarrils RENFE 
de Castellbisbal. 

Es dissenyarà la xarxa a partir de criteris tècnics i tecnològics, i en funció de la zona 
sobre la qual es realitzen les obres. 

A més, es seguirà la normativa vigent i les especificacions tècniques de la 
companyia subministradora d’energia elèctrica de la zona de Costablanca.  

 

1.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

La realització de la instal·lació definida de la xarxa d’enllumenat públic haurà de ser 
realitzada per personal autoritzat, responsable del bon funcionament de la xarxa així 
com del control del compliment en l’execució dels reglaments, normes i instruccions 
que siguin d’aplicació. La documentació a seguir ha de ser: 

 Reglament RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions 
d’enllumenat”. 
 

 Normes UNE: relatives a instal·lacions de subministrament d’aigua i relatives a 
plàstics (Plàstics. Tubs de polietilè per a conduccions d’Aigua a Pressió. 
Característiques i mètodes d’assaig). 

 
 Normes de la companyia subministradora i Directives comunitàries.  
 

 

1.2. CRIERIS DE DIMENSIONAMENT 

El dimensionament s’ha realitzat a partir de les recomanacions proporcionades pel 
llibre “El soporte infraestructural de la Ciudad”, de Manuel Herce i Joan Miró (Capítol 
5) i del Reglament RD 1890/2008 “Mesuraments luminotècnics en les instal·lacions 
d’enllumenat”. 
Els criteris que s’han tingut en compte per tal de relacionar correctament la llum amb 
l’ordenació que es pretén de l’espai públic han estat els següents: 

 De situació de l’espai i de l’orientació. Utilitzant la intensitat, el color i la 
uniformitat, de manera que ressalti l’organització de l’espai a la nit, i es posin en 
valor determinats espais a parir de diferents paràmetres lumínics. 
 

 De caràcter del lloc. Remarcant les funcions dominants pels usuaris mitjançant 
l’ús d’una il·luminació d’acord amb elles. No s’admetrà, per exemple, que la 
il·luminació de les voreres sigui un residu lluminós accidental del de la calçada 
dels carrers. 

 
 Morfològiques. Que ajudin a la lectura de la disposició formal de l’espai urbà. 

Formes diferents requereixen maneres pròpies de ser il·luminades, sent 
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primordial integrar l’enllumenat en el projecte del lloc y aconseguir un contrast 
adient entre els diferents espais. 

 
 D’harmonia amb el paisatge urbà/interurbà. Les instal·lacions de l’enllumenat 

són també elements del mobiliari urbà que col·laboren a l’ordre espacial. Per 
aconseguir l’objectiu, la forma, la disposició i el disseny dels seus elements han 
de participar en aquest ordre espacial i amb la resta d’elements de lloc. La 
integració, contrast o rellevància dels elements d’il·luminació en el lloc mostren 
maneres diferents de conformació de l’espai. 

 
 De manteniment i gestió. Els materials utilitzats han de tenir rendiments lumínics 

i energètics eficients i fàcilment substituïbles. L’esforç dels últims anys en 
innovació i disseny dels elements, permet disposar d’una àmplia gama de 
lluminàries i suports, que s’adaptin als múltiples requisits de qualsevol lloc. 

 
 Seguretat. Tenir un bon nivell de seguretat durant la nit en tots els punts 

urbanitzats. 
 

 Bona circulació. Aconseguir una bona il·luminació nocturna en els carrers per 
tenir una conducció segura i amb bona visibilitat. 
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El nivell d'il·luminació que requereix una via depèn de molts factors, com ara el tipus 
de via, la complexitat del traçat, la intensitat, el sistema de control del trànsit i la 
separació entre carrils destinats a diferents tipus d'usuaris. En funció d'aquests 
criteris, les vies de circulació es classifiquen en diversos grups o situacions de 
projecte i s'assignen, a cadascun d'aquests, uns requisits fotomètrics específics que 
tenen en compte les necessitats visuals dels usuaris i també aspectes 
mediambientals de les vies. 

 

2.1. CLASSIFICACIÓ DE LES VIES 

El criteri principal de classificació de les vies és la velocitat de circulació, segons 
s’estableix a la Taula 1: 

 

La velocitat màxima de circulació pel nou vial és de 50 km/h, mentre que la velocitat 
allà on hi ha unes majors exigències geomètriques en la rasant és de 30 km/h. Per 
tant, es considera una via de tipus B. 

 

2.2. CLASSIFICACIÓ DE L’ENLLUMENAT 

Per definir la classe d’enllumenat necessari al llarg de la via cal, mitjançant el tipus 
de via i la intensitat de trànsit circulant, establir subgrups dins la classe anterior. 

Per a les vies de tipus B, s’estableixen els següents subgrups: 

CLASSIFICACIÓ TIPUS DE VIA VELOCITAT DE TRÀNSIT RODAT (Km/h) 

A D’alta velocitat v > 60 

B De moderada velocitat 30 < v ≤ 60 

C Carrils bici - 

D De baixa velocitat 5 < v ≤ 30 

E Vies de vianants v ≤ 5 

Taula 1. Classificació de les vies.  
Font: “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado”, Ministeri de Indústria, Turisme i 

Comerç 

CLASSIFICACIÓ TIPUS DE VIES IMD CLASSE 
D’ENLLUMENAT 

B1 

 Vies urbanes secundàries de connexió 
a urbanes de trànsit important. 

 Vies distribuïdores locals i accessos a 
zones residencials i finques. 

≥ 7000 ME2 / ME3c 

< 7000 ME4b / ME5 / ME6 

B2  Carreteres locals en àrees rurals 
≥ 7000 ME2 / ME3b 

< 7000 ME4b / ME5 

Taula 2. Classes d’enllumenat per a vies tipus B. Font: “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones 
de alumbrado”, Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç 

 

Dimensionament 
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Atenent, doncs, a les característiques de la via i la intensitat de trànsit que hi 
circularà, s’opta per una classificació dins el subgrup B2, amb un enllumenat de 
classe ME4b. 

 

2.3. NIVELL D’IL·LUMINACIÓ  

Els següents apartats detallen els requisits fotomètrics aplicables al vial objecte 
d’estudi, tenint en compte un enllumenat de classe ME4b. 

Luminància de la superfície de la calçada en condicions seques_ 
La luminància en un punt de la superfície és la intensitat lluminosa per unitat de 
superfície reflectida per la mateixa superfície en la direcció de l'ull de l'observador. 
El seu símbol és L i la seva unitat és la candela per metre quadrat (cd/m2). 

L'expressió de la luminància en un punt P, en funció de la intensitat lluminosa que 
incideix en aquest punt, de l'altura h de muntatge de la lluminària i de les 
característiques de reflexió del paviment r (β, tan γ ), és la següent: 

𝐿𝐿 =  
𝐼𝐼 (𝑐𝑐, 𝛾𝛾) 𝑟𝑟(𝛽𝛽, 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝛾𝛾)

ℎ2
 

Dins de la luminància, són útils diferents paràmetres, com ara la luminància mitja, la 
uniformitat global o la uniformitat longitudinal. 

Luminància mitja 

La luminància mitja d’una superfície és el valor mig de la luminància de la superfície 
considerada. El seu símbol és Lm i s’expressa en cd/m2. 

Considerant un enllumenat de classe ME4b, la luminància mitja serà: 

Lm = 0,75 cd/m2 

Uniformitat global de luminàncies  

És la relació entre la luminància mínima i la mitja de la superfície de la calçada. El 
seu símbol és U0 i manca d'unitats. 

La uniformitat global mínima per a l’enllumenat de classe ME4b serà: 

U0 = 0,40 

Uniformitat longitudinal de luminàncies 

És la relació entre la luminància mínima i la màxima en el mateix eix longitudinal 
dels carrils de circulació de la calçada, adoptant el valor menor de tots ells. El seu 
símbol és Ul i manca d'unitats. 

La uniformitat longitudinal mínima per a l’enllumenat de classe ME4b serà: 

Ul = 0,50 
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Enlluernament pertorbador_ 
L’enlluernament pertorbador és l’enlluernament que pertorba la visió dels objectes 
sense causar necessàriament una sensació desagradable. El mesurament de la 
pèrdua de visibilitat produïda per l'enlluernament pertorbador, ocasionat per les 
lluminàries de la instal·lació d'enllumenat públic, s'efectua mitjançant l'increment del 
llindar de contrast. El seu símbol, TI, manca d'unitats i la seva expressió, en funció 
de la luminància de vel Lv i la luminància mitjana de la calçada Lm (entre 0,05 i 5 
cd/m2), és la següent: 

𝑇𝑇𝐼𝐼 = 65 ·
𝐿𝐿𝑣𝑣

(𝐿𝐿𝑚𝑚)0,8  (𝑒𝑒𝑡𝑡 %) 

Concretament, per al cas que interessa en aquest projecte, convé conèixer 
l’increment màxim d’aquest enlluernament pertorbador que, pel cas d’enllumenats 
de classe ME4b, és: 

Increment màxim llindar TI = 15 % 

 

Il·luminació de l’entorn _ 
Relació Entorn 

Per a la il·luminació de l’entorn de la calçada s’utilitza la relació entorn, que és la 
relació entre la il·luminància mitja de la zona situada a l'exterior de la calçada i la 
il·luminància mitja de la zona adjacent situada sobre la calçada, en tots dos costats 
de les vores de la mateixa. La relació entorn SR és la més petita de les dues 
relacions entorn calculades. L'amplada de les dues zones de càlcul per a cada 
relació d'entorn es pren com a 5 m o la meitat de l'amplada de la calçada, si aquesta 
és inferior a 10 m. En el cas del present projecte, es prendrà l’ampla d’un dels carrils, 
és a dir, 3,5 metres. 

Amb tot, la relació entorn mínima per a l’enllumenat de classe ME4b és de: 

SR = 0,50 

A continuació es resumeixen tots els requisits fotomètrics aplicables a l’enllumenat 
de classe ME4b: 

LUMINÀNCIA  DE LA SUPERFÍCIE DE LA 
CALÇADA EN CONDICIONS SEQUES 

ENLLUERNAMENT 
PERTORBADOR 

IL·LUMINACIÓ 
DE L’ENTORN 

Lm (cd/m2) U0 [mínima] Ul [mínima] ΔTI (%) [màxim] SR [mínima] 

0,75 0,40 0,50 15 0,50 

Taula 3. Requisits fotomètrics aplicables a la classe d’enllumenat ME4b.  
Font: “Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado”, Ministeri de Indústria, Turisme i 

Comerç 

Els nivells de la taula anterior són valors mínims en servei amb manteniment de la 
instal·lació d'enllumenat, a excepció de TI, que són valors màxims inicials. A fi de 
mantenir aquests nivells de servei, cal considerar un factor de manteniment (fm) 
elevat que dependrà del llum adoptat, del tipus de lluminària, del grau de 
contaminació de l'aire i de la modalitat de manteniment preventiu. 
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2.4. SOLUCIÓ LUMINOTÈCNICA 

A continuació s’esquematitzen els detalls de la solució adoptada per a l’enllumenat 
públic que es distribuirà al llarg de tot el nou vial, des del PK 0 + 000 fins al PK 2 + 
197, a més dels trams corresponents als vials modificats, pertanyents a la 
urbanització de Costablanca. La solució adoptada s’ha escollit del catàleg de 
productes de l’empresa INDAL, dins la gama de opcions d’il·luminació tècnica, i s’ha 
calculat mitjançant el programa INDALWIN, que proporciona la mateixa casa INDAL 
Lighting. 

 

 

 

 

 

   

A més, també es disposarà de lluminària en tot el perímetre de la rotonda. Aquesta 
no s’ha dissenyat seguint els paràmetres anteriors, sinó que es disposarà amb 
caràcter únicament estètic i facilitant, per als usuaris de la via, la correcta distinció 
de la rotonda. La solució adoptada en aquest cas ha estat la següent, escollida del 
catàleg de productes de l’empresa COIDEA, adoptant un enllumenat de la casa 
SIMON Lighting. 

 

 

 

 

 

 

Als Apèndixs 1 i 2 s’adjunten les descripcions de les lluminàries emprades, tant pels 
vials com per la rotonda, així com els càlculs lumínics realitzats amb el programa 
INDALWIN. 

 

 

 

 

 

 

 

LLUMINÀRIA LÀMPADA ALÇADA DISTRIBUCIÓ DE LES 
LLUMINÀRIES 

IVF 1-2 1x150W ST E40 9,00 m Equidistància de 27 m 

Taula 4. Característiques de l’enllumenat adoptat.  
Font: catàleg de productes de l’empresa INDAL (www.indal-lighting.com) 

LLUMINÀRIA LÀMPADA ALÇADA DISTRIBUCIÓ DE LES 
LLUMINÀRIES 

KUMA FO 8 SAP 100W E40 1,50 m Al llarg del perímetre de la rotonda, 
amb equidistància de 4 m 

Taula 5. Característiques de l’enllumenat adoptat per a la rotonda.  
Font: catàleg de productes de l’empresa COIDEA, S.A. (www.coideasa.com) 
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INTRODUCCIÓ 
DIMENSIONAMENT 

LÍNIA ELÈCTRICA 
 

3
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3.1. TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació elèctrica per a l'enllumenat serà totalment subterrània, complint i 
respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 
 
 Distància des de paviment voravia a la part superior del tub > 0,4 m. 

 
 Distància des de paviment calçada a la part superior del tub > 0,6 m. 

 

3.2. OBRES DE TERRA I DE FÀBRICA 

Es passaran els conductors per l’interior d’un tub PE corrugat de 90 mm de diàmetre 
i de PVC de 90 mm, protegit amb formigó als traspassos de calçades. 

 

3.3. POSADA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació hauran de protegir-se contra la 
possibilitat de poder quedar en tensió respecte terra. Amb l’objectiu de limitar 
aquesta tensió i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, 
s’instal·larà la corresponent posada a terra segons les indicacions del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió (ITC-BT-18). 

El col·lector del circuit de terra serà de coure de 1x35 mm2 per la instal·lació 
subterrània. 

Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra, formats per plaques 
d'acer de coure de 50x50x3 mm, als punts corresponents. 

 

3.4. CONNEXIÓ A LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia elèctrica alterna de 
50 Hz, 400 V entre fases i 230 V entre fase i neutre. En la connexió de les lluminàries 
a la xarxa s’utilitzaran, com a mínim, seccions de conductors de 6 mm2. 

Aquesta connexió es farà en una caixa a l’interior del suport que contingui els 
dispositius de protecció i connexió, de manera que no s'exerceixin esforços de 
tracció sobre els conductors. Aquests no tindran empiuladures a l’interior dels 
suports i, als punts d’entrada, tindran una protecció suplementària de material 
aïllant. 

La secció dels conductors s’ha calculat de tal manera que la caiguda de tensió no 
sobrepassi el 3% de l’existent en el quadre de maniobra. Com que la tensió de 
distribució és de 400/230 V, les làmpades es connectaran entre fase i neutre. 

Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat 
subterrània. Hi haurà caixes seccionadores a tots els punts de llum. 

 

 

Línia elèctrica 
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3.5. CONNEXIÓ I DESCONNEXIÓ DE LA XARXA 

La posada en servei i desconnexió de la xarxa es fa per mitjà de rellotge astronòmic. 

 

3.6. CENTRE DE COMANDAMENT 

Al centre de comandament es muntarà el quadre de maniobra, control i protecció de 
la instal·lació. La seva col·locació s’indica al PLÀNOL 15. XARXA D’ENLLUMENAT 
PÚBLIC. 

Es disposa de dos quadres de maniobra situats al costat dels centres de 
transformació amb potència fins a 45 kVA. 

El quadre de maniobra està format per un armari en la intempèrie d’acer inoxidable 
de 2 mm de gruix, amb dos compartiments independents que contenen el següent 
equipament: 
 
 Escomesa segons les normes de la companyia subministradora. 

 
 Caixa de doble aïllament classe II per a la protecció del cablejat elèctric. 

 
 Magnetotèrmics de cadascuna de les línies de sortida i de comandaments. 

 
 Protecció contra els contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC-BT-

24. 
 

 Finestres per a la protecció IP65. 
 

 Enllumenat interior amb portalàmpades estanc. 
 

 Presa de corrent pel manteniment. 
 

 Cablejat de potència segona la intensitat de càlcul i de secció mínima de 6 mm2. 
 

 Connexions de cables flexibles amb les terminals. 
 

 Borns de connexió de la línia de sortida de mínim 16 m/m2. 
 

 Estabilitzador reductor de tensió. 
 

El sistema d’estabilització de voltatge és preferible al de doble encesa perquè 
només suposa una reducció del flux lumínic, mantenint les mateixes condicions 
d’uniformitat. Per altra banda, permet corregir el sobrevoltatge al que es veuen 
sotmeses les instal·lacions d’enllumenat. 

 

3.7. CÀLCULS ELÈCTRICS 

Pel càlcul de les línies d’acord amb el vigent Reglament de Baixa Tensió, la potència 
considerada és la nominal de la làmpada augmentada en un 80%. Pel que fa a la 
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potència a contractar, es considera que és la nominal de la làmpada més un 20% 
degut als equips auxiliars d’encesa. 

 

3.8. NOMBRE DE LÍNIES 

S’han dissenyat tres línies elèctriques per subministrar l’energia a l’enllumenat dels 
vials. Aquestes línies van connectades a dos quadres de comandament ubicats al 
costat del transformador. Les línies que il·luminen els vials són les següents: 

 Línia 1: Rotonda, vial 1, vial 2 i vial 3. 
 

 Línia 2: Vial principal des del PK 0 + 000 fins al PK 0 + 820. 
 

 Línia 3: Vial principal des del PK 0 + 820 fins al PK 2 + 197. 
 

Les línies 1 i 2 van connectades al quadre de comandament situat a la nova àrea 
amb jardí, concretament al PK 0 + 20 del vial 2, mentre que la línia 3 està connectada 
al quadre de comandament ubicat a la zona d’estacionament de l’estació de 
ferrocarrils de RENFE de Castellbisbal. 

 

14 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 
de Castellbisbal 

             Annex 9. Xarxa d’enllumenat públic 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÀLEGS DE LES LLUMINÀRIES UTILITZADES 
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IP 66 IK 09 Class I Class II  
 

The fluent and timeless 
design gives Visual its own 
character. Together with the 
proven functionality and its 
two sizes, the Visual is very 
suitable for both road and 
amenity lighting applica-
tions.

Applications
Consult pages 16-19
Lamps
High pressure sodium 
up to 400W
Ceramic metal halide 
up to 250W

Visual



Road & Amenity lighting

Visual
Road & Amenity lighting

Visual IVF1 Visual IVF4



Visual

Technical lighting catalogue 2010/12

COMPONENTS

1 Housing formed by a canopy and a spigot. 
Made of L-2521 high pressure die-cast alu-
minium alloy. Corrosion resistant. Painted in 
polyester powder.

2 Closing clip in extruded and anodised 
aluminium.

3 Mounting by means of a zinc-coated and 
dichromated steel clamp and stainless steel 
bolts. 

4 Embellishing cover for the mounting system. 
Made in thermoplastic material.

5 Optics formed by a high purity anodised 
aluminium reflector and a toughened and 
engraved flat glass. Sealed with silicone. 

6 Lamp holder support in thermoplastic mate-
rial. With two stainless steel clips fixed to the 
reflector and a silicone gasket. It is equipped 
with a system for lamp focusing.

7 Gear tray galvanised steel (Class I) or tem-
perature resistant in thermoplastic material 
(Class II). It incorporates Indalblock® com-
pact electromagnetic electrical equipment, to 
which the incoming cable can be connected. 

8 Disconnecting switch when opened (only 
available for Class II).

9 Cable connection up to 12mm cable entry. 
Connection to a terminal block for Class I. For 
Class II, connection to the terminals of the 
disconnection switch.

Electric Class I 
Metal gear tray with an earth wire.

Electric Class II
Gear tray in thermoplastic material; dis-
connection switch when opened. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Visual
Road & Amenity lighting

Side entry mounting
For Ø 50 to 60mm arms. 

Canopy and spigot in 
grey RAL 7035 gloss. 

Canopy in grey RAL 7035 gloss. 
Spigot in Galet grey.

Canopy in Horn blue. 
Spigot in Petrol blue.

Post top mounting 
For columns with Ø 60 to 76mm top. 

CHARACTERISTICS

Other colours on request



Visual

Technical lighting catalogue 2010/12

Lamp adjustment 
The possibility to regulate the lamp both in vertical and in horizontal position, allows 
to achieve different photometric distributions, adapted to each installation. The use of a 
flat glass contributes to a reduction in light pollution and glare.

Effect for horizontal 
lamp adjustment.

Effect for vertical 
lamp adjustment.

CHARACTERISTICS



Visual
Road & Amenity lighting

Optics 
The optical system provides a photometric distribution designed to optimise the lumi-
nance results on the three most frequently used road types for lighting calculations R2, 
R3 and C2. 

Opening 
It is done without the need for tools by 
means of a single rear closing clip. The 
canopy is hinged down from the spigot. 
A catch prevents it from falling to the 
column.  

Lamp replacement 
Lamp replacement is done by manually 
unscrewing the two screws holding the 
lamp holder support and then removing 
the lamp.

CHARACTERISTICS

Tilting regulation 
Tilting the lantern is required to specific geometrical needs of the installation to be lit.
The Visual is equipped with a tilt adjustment system: for post top at 0º,3º, 6º or 9º for 
side entry at 0º. 

0º3º6º9º



1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

 1 2 3 4 5 6 

Visual
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SETS & BRACKETRY

For a further integration of lantern and column towards a more decorative arrangement, a number of columns (galvanised or galvani-
sed/painted) is available, including the orientable supports called Access (consult pages 444-449). Some examples are shown here.

1 Access T column single A model - with Visual IVF4
2 Access T column B model - with Visual IVF1
3 Access T column C model - with Visual IVF4
4 Access L column C model - with Visual IVF1
5 Access D column double B model - with Visual IVF4
6 Access D column single B model - with Visual IVF1



730

860

280

171

340

212

135

100
Ø 50-60

Ø 60-76

Mounting details

Visual IVF 1

Visual IVF 4

Road & Amenity lighting

Visual

Visual IVF1 Visual IVF4

Road & Amenity lighting

Reflector
iReflec400

Lamp
ST-250 

Performance 
ULOR: 0.7%
DLOR: 78.3%

PHOTOMETRY, MODELS & DIMENSIONS

 MODEL TYPE SHAPE LAMP HOLDER REFLECTOR BOWL W.a. (m2) Kg*

Visual IVF1 ST/MT-70  E27 iReflec300 Glass 0.096 8.95
 ST/MT-100  E40    9.37
 ST/MT-150  E40    10.36
 ST/MT-250*  E40    11.94  

Visual IVF4 ST/MT-250*  E40 iReflec400 Glass 0.141 14.42
 ST-400  E40    15.61  

  ST (High pressure sodium)   W.a. (Windage area)
  MT (Ceramic metal halide)   Kg*(Weight in class I, without lamp)
  *MT-250 only for 0º lantern tilting
                
  For more information about lamps, consult pages 486-489.

 BRANDS / QUALITY CERTIFICATION

Visual IVF1 and IVF4 ENEC mark by AENOR 
 Certification of the Inst. Astrofísico de Canarias   

Reflector
iReflec300

Lamp
ST-150 

Performance 
ULOR: 0.8%
DLOR: 79.3%

600

60º

30º 30º0º

450 300 150 cd/Klm

20º 20º

480

60º

30º 30º0º

360 240 120 cd/Klm
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ILUMINACIÓN PÚBLICA URBANA

CATÁLOGO GENERAL SIMON LIGHTING 2012

Punto de luz para alumbrado público para ser instalado en avenidas, calles, plazas y espa-

cios urbanos de nueva creación. Distribución luminosa simétrica de alta eficiencia.K
U

M
A

 F
O

8

Soporte inferior y superior
Inyección de aluminio de alta presión.  Los soportes inferiores 
sustentan los soportes eléctricos y el superior la tapa de acceso 
a la lámpara superior.

Tapa
De acero galvanizado pintado, acero inoxidable AISI 316 o 
aluminio extrusionado cepillado.

Reflector
Lamas antideslumbrantes de aluminio anodizado

Tubo difusor
Metacrilato transparente de alta resistencia al impacto y 
protegido con retardantes contra rayos UV.

Grupo óptico
Conjunto del tubo difusor de metacrilato transparente y lamas 
reflectoras de aluminio. Sellado del difusor por medio de una 
junta tórica. 

Placa porta equipos
Se encuentra alojada en el interior del fuste del luminario 
yesta formada de chapa de acero zincado para la fijación de 
los equipos.

Elementos de cierre y fijación
Juntas de EPDM

Tornillería
Tornillos exteriores de acero inoxidable.
Tornillos interiores zincados o cromados.

Fuste
Tubo de acero pintado con resinas de alta resistencia  a las 
rozaduras, color negro forja, acero inoxidable AISI 316 o alu-
minio extrusionado cepillado. En los tres modelos, en su parte 
inferior cuenta con puerta de registro con cierre antivandálico. 
Se suministra con pernos de anclaje y plantilla para el montaje.

GRADO DE PROTECCIÓN

IP   44 porta equipos

IP   54 grupo óptico

220V 60 Hz

120-277V 60Hz para T-5

4m: 0.88m2

62 Kg

TIPO 1
Reflector 
16 lamas

BS  Acero galvanizado 
      pintado negro forja.

SS  Acero inoxidable  AISI 316 

AS  Aluminio extrusionado cepillado

TIPO 2
Reflector 
21 lamas

21 Lamas  20% E4 
16 Lamas 15%  E4

IK   10

REFLECTOR

ESPECIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

Clase

FICHA TÉCNICA

COLORES / ACABADOS

DIFUSOR TRANSPARENTE

NOM-064-SCFI-2000
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CURVAS FOTOMÉTRICAS
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KUMA FO-8 2X100W VSAP

BS

SS

AS

KUMA FO8 Lámpara Portalámparas Referencia

BS Acero galvanizado negro forja con grupo óptico de 16 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88184AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88064AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88184

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88064

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88076

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 86884

BS Acero galvanizado negro forja con grupo óptico de 21 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88050AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88041AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88050

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88041

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88051

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88074

SS Acero inoxidable AISI 316 con grupo óptico de 16 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88194AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88082AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88194

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88082

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88094

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 86890

SS  Acero inoxidable AISI 316 con grupo óptico de 21 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88054AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88055AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88054

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88055

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88092

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88056

AS Aluminio extrusionado cepillado con grupo óptico de 16 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 86894AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88100AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 86894

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88100

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88112

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 86874

AS Aluminio extrusionado cepillado con grupo óptico de 21 lamas

2 x 70 W AM Balastro magnético ED17 E-26 86892AM

2 x 100 W AM Balastro magnético ED17 E-26 88098AM

2 x 70 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 86892

2 x 100 W VSAP Balastro magnético BD17 E-26 88098

4 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 88110

2 x 54 W T-5 Balastro electrónico T5 G-5 86872

Accesorios

Anillo embellecedor negro forja 88801

Anillo embellecedor acero inoxidable AISI 316 88802

Anillo embellecedor aluminio cepillado 88803

Tipo de Gráfico : bilateral
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Cliente: 

Descripción: 

Instalación: 
Xarxa d'enllumenat públic

Autor: Roger Pi Sardà

Calzada de Tipo C.I.E.: C2
Factor de reflexión: 0.07

DISPOSICION DE LA CALZADA

Posición Anchura Tipo Carriles

 0.00  0.50 Acera    
 0.50  7.00 Calzada  2
 7.50  0.50 Acera    

LUMINARIAS Y LÁMPARAS SELECCIONADAS

Nº LUMINARIA LÁMPARA F. MANTENIMIENTO
ID Modelo Tipo Flujo FDLU FDFL FSL Uds. Consumo

 1 IVF1-2 1x150W ST E40  13.00 klm 0.87 0.90 0.89    6    990 W 
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Potencia instalada 0.87 W/m²
Eficiencia energética: 15.2 m²·lux/W
Eficiencia energética mínima: 13.0 m²·lux/W
Eficiencia energética de referencia: 19.6 m²·lux/W
Indice de eficiencia energética: 0.78
Indice de consumo energético ICE: 1.29

Clasificación energética: C

Factor de utilización (fu): 0.16

Índice de deslumbramiento: D6  (432)

DISPOSICION DE LUMINARIAS

Nº Tipo Interdistancia Eje óptico ApoyoAltura Modelo

 1 Unilateral  27.00   2.00   0.50   9.00 IVF1-2 - 1x150W ST E40

 X Y Altura Theta Sigma Alfa

 1   -27.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
 2     0.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
 3    27.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
 4    54.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
 5    81.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
 6   108.00   2.00     9.00   180.00    15.00     0.00   100%
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RESUMEN DE ZONAS DE ESTUDIO

Nombre Media Um/Uo Uex/Ul

Zona del plano de trabajo - Iluminancia    11.64 lux     0.46     0.31
Zona del plano de trabajo - Semicilíndrica     3.86 lux     0.06     0.03
Zona del plano de trabajo - Semiesférica     7.18 lux     0.53     0.36
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 1     0.74 cd/m²    0.71     0.82 Ti = 3.00 G = 5.98
Zona del plano de trabajo - Luminancia - Observador 2     0.77 cd/m²    0.61     0.72 Ti = 9.12 G = 6.00

ULR (FHSinst):  0.29
ULOR:  0.23

Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 1): 0.06 cd/m²/lux
Relación luminancia/iluminancia (L/E) (Observador 2): 0.07 cd/m²/lux
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Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de iluminación horizontal: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.35   4.05   6.75   9.45  12.15  14.85  17.55  20.25  22.95  25.65 Ul

 7.33     17     15     13     11     10     10     11     13     15     17 0.58

 6.00     17     16     13     10      9      9     10     13     16     17 0.50

 4.67     17     16     12      9      7      7      8     12     16     17 0.40

 3.33     17     16     11      7      6      6      7     11     16     17 0.33

 2.00     17     14     10      7      6      6      7     10     14     17 0.33

 0.67     14     11      8      7      5      5      7      8     11     14 0.38

Ut   0.80   0.70   0.64   0.58   0.54   0.54   0.58   0.64   0.69   0.80

Origen zona de estudio

Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

Iluminancia

Media: Emed =   11.64 lux

Mínima: Emin =    5.37 lux

Máxima: Emax =   17.44 lux
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Uniformidades

Media: Umed = Emin/Emed=    0.46

Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.31
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Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de iluminación semicilíndrica: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.35   4.05   6.75   9.45  12.15  14.85  17.55  20.25  22.95  25.65 Ul

 7.33      6      7      8      8      7      6      6      5      3      2 0.26

 6.00      6      7      7      7      6      6      6      5      3      2 0.24

 4.67      4      6      6      5      5      5      4      3      2      1 0.21

 3.33      3      6      5      4      4      3      3      2      1      1 0.15

 2.00      2      5      5      4      3      3      2      1      1      0 0.09

 0.67      2      4      4      4      3      2      1      1      0      0 0.05

Ut   0.29   0.55   0.56   0.47   0.45   0.36   0.18   0.10   0.11   0.11

Origen zona de estudio

Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

Semicilíndrica

Media: Emed =    3.86 lux

Mínima: Emin =    0.24 lux

Máxima: Emax =    8.06 lux
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Uniformidades

Media: Umed = Emin/Emed=    0.06

Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.03
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Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de iluminanción semiesférica: Valores en servicio en lux

Y/X(m)   1.35   4.05   6.75   9.45  12.15  14.85  17.55  20.25  22.95  25.65 Ul

 7.33     11     10      9      8      7      7      8      9     10     11 0.69

 6.00     10     10      9      7      6      6      7      9     10     10 0.61

 4.67     10      9      8      6      5      5      6      8      9     10 0.52

 3.33      9      9      7      5      4      4      5      7      9      9 0.44

 2.00      9      8      6      5      4      4      5      6      8      9 0.45

 0.67      7      6      5      4      4      4      4      5      6      7 0.52

Ut   0.68   0.62   0.56   0.54   0.51   0.51   0.54   0.56   0.62   0.68

Origen zona de estudio

Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

Semiesférica

Media: Emed =    7.18 lux

Mínima: Emin =    3.77 lux

Máxima: Emax =   10.61 lux
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Uniformidades

Media: Umed = Emin/Emed=    0.53

Extrema: Uex = Emin/Emax =    0.36
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Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m² - Observador 1

Y/X(m)   1.35   4.05   6.75   9.45  12.15  14.85  17.55  20.25  22.95  25.65 Ul

 7.33   0.73   0.71   0.67   0.63   0.60   0.61   0.64   0.69   0.72   0.76 0.79

 6.00   0.78   0.79   0.73   0.67   0.61   0.62   0.66   0.75   0.77   0.79 0.77

 4.67   0.82   0.89   0.81   0.69   0.61   0.63   0.67   0.79   0.84   0.81 0.69

 3.33   0.81   0.87   0.83   0.73   0.69   0.68   0.75   0.84   0.94   0.83 0.72

 2.00   0.73   0.77   0.84   0.84   0.78   0.78   0.84   0.87   0.90   0.87 0.81

 0.67   0.56   0.52   0.58   0.66   0.69   0.71   0.76   0.75   0.73   0.68 0.69

Ut   0.68   0.59   0.69   0.76   0.76   0.79   0.77   0.79   0.77   0.78

Origen zona de estudio

Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

Observador

Posición: X: -60.00 m Y:  2.25 m Z:  1.50 m

Orientación: X: 26.00 m Y:  2.25 m Z:  0.00 m

Calzada con pavimento tipo: C2  (Qo =  0.07)
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Media: Lmed =    0.74 cd/m²

Mínima: Lmin =    0.52 cd/m²

Máxima: Lmax =    0.94 cd/m²

Uniformidades

General: Uo = Lmin/Lmed =    0.71

Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl =    0.82

Parámetros de calidad de la instalación

Incremento de umbral TI =    3.00 %
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Zona: Zona del plano de trabajo

Matriz de luminancias: Valores en servicio en cd/m² - Observador 2

Y/X(m)   1.35   4.05   6.75   9.45  12.15  14.85  17.55  20.25  22.95  25.65 Ul

 7.33   0.80   0.79   0.74   0.69   0.64   0.66   0.68   0.73   0.76   0.81 0.80

 6.00   0.90   0.92   0.85   0.75   0.67   0.68   0.72   0.80   0.83   0.86 0.73

 4.67   0.96   1.05   0.98   0.83   0.71   0.71   0.75   0.87   0.93   0.90 0.68

 3.33   0.86   0.95   0.94   0.81   0.75   0.74   0.79   0.89   0.98   0.87 0.75

 2.00   0.70   0.72   0.78   0.79   0.75   0.75   0.82   0.84   0.85   0.84 0.82

 0.67   0.51   0.47   0.50   0.56   0.58   0.62   0.70   0.70   0.69   0.64 0.67

Ut   0.53   0.45   0.51   0.67   0.78   0.83   0.83   0.79   0.71   0.71

Origen zona de estudio

Posición: X:  0.00 m Y:  0.00 m Z:  0.00 m

Observador

Posición: X: -60.00 m Y:  5.75 m Z:  1.50 m

Orientación: X: 26.00 m Y:  5.75 m Z:  0.00 m

Calzada con pavimento tipo: C2  (Qo =  0.07)
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Media: Lmed =    0.77 cd/m²

Mínima: Lmin =    0.47 cd/m²

Máxima: Lmax =    1.05 cd/m²

Uniformidades

General: Uo = Lmin/Lmed =    0.61

Longitudinal: Ul = Lminl/Lmaxl =    0.72

Parámetros de calidad de la instalación

Incremento de umbral TI =    9.12 %



DIAGRAMA ISOCANDELA

DIAGRAMAS POLARES

Luminaria modelo: IVF1-2
Tipo de lámpara: 1x150W ST E40
Código fotométrico: 6071701s.tm

Rendimiento total hemisferio inferior:  79.3 %
Rendimiento total hemisferio superior:   0.0 %

Intensidad en GM 80:   18.70 cd/klm
Intensidad en GM 90:    1.10 cd/klm
Relación I80/I88:   15.58
Intensidad máxima:  603.30 cd/klm
Índice específico de la luminaria:    SLI =  4.69

Alcance: Intermedio
Dispersión: Estrecha
Control: Intenso
Clase de luminaria: Semi cut - off
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CURVAS ISOLUMINANCIA (SIG = 0)

CURVAS ISOLUX (SIG = 0)

LADO ACERA

LADO ACERA

LADO CALZADA

CALZADA C2

OBSERVADOR A

OBSERVADOR B ===>

OBSERVADOR C

Qo = 0.07

Código fotométrico:  6071701s.tm
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RENDIMIENTO EN LUMINANCIAS

FACTORES DE UTILIZACION

CÁLCULO DE LOS NIVELES Em O Lm MEDIOS -METODO DEL FACTOR DE UTILIZACION-

Donde   Fu = Factor de utilización,   Fm = Factor de mantenimiento  y   h = Altura de implantación de la luminaria

Flujo (lumenes) x Fu x Fm x Qo
Interdistancia x Anchura calzadaLm = Flujo (lumenes) x Fu x Fm

Interdistancia x Anchura calzadaEm = 

fl x Flujo x Qo
h x hLmax = fl x Flujo (lumenes)

h x hEmax = 



Luminaria modelo: IVF1-2
Tipo de lámpara: 1x150W ST E40
Código fotométrico: 6071701s.tm

MATRIZ DE INTENSIDADES C/GM REFERIDA A 1000 lm DE LÁMPARA SEGÚN C.I.E.

   0.0   10.0   20.0   30.0   35.0   40.0   45.0   47.5   50.0   52.5   55.0   57.5   60.0   62.5   65.0   67.5   70.0   72.5   75.0   77.5   80.0   82.5   85.0   87.5   90.0

G(º)C(º)  

  90.0    155    184    220    269    301    306    252    214    165    121     85     61     52     45     38     31     25     18     12      8      5      3      2      1      1
  75.0    155    184    218    249    269    271    237    210    172    132    102     84     67     58     52     44     34     26     20     16      7      3      2      1      1
  60.0    155    182    222    256    286    290    287    289    265    224    178    118     86     74     66     59     52     45     38     18      5      3      2      1      1
  50.0    155    178    221    243    263    300    348    348    332    315    276    205    135    104     90     79     68     59     41     10      6      4      2      1      1
  45.0    155    177    218    236    260    313    366    372    374    366    354    299    208    144    111     92     76     65     36     10      7      5      3      1      1
  40.0    155    177    214    229    255    310    375    388    398    403    409    399    338    251    173    118     89     68     25     11      8      5      3      1      1
  35.0    155    175    209    224    251    306    370    403    416    425    444    457    448    399    315    210    131     77     18     13      8      5      3      1      1
  30.0    155    173    206    221    240    289    354    392    420    435    456    476    498    502    470    371    236    111     32     19     10      6      3      2      1
  25.0    155    172    199    214    233    270    319    364    402    427    445    458    500    545    560    485    346    168     72     33     15      7      4      2      1
  20.0    155    169    195    207    224    253    288    320    353    384    403    416    471    549    603    550    405    220    114     52     21      9      4      2      1
  15.0    155    167    190    199    213    231    260    283    306    322    341    360    407    495    578    564    423    250    137     62     25     10      4      2      1
  10.0    155    166    188    194    204    209    230    251    265    269    278    296    345    424    505    513    398    253    144     65     25     10      4      2      1
   5.0    155    164    184    188    192    184    191    202    212    214    221    232    272    332    395    411    331    227    133     60     24      9      4      2      1
   0.0    155    163    182    184    183    170    166    169    169    167    170    174    194    224    257    262    203    151     96     45     19      8      3      1      1
 355.0   155    161    179    180    176    162    153    153    150    144    144    145    153    160    163    140     89     61     43     24     12      6      3      1      1
 350.0   155    159    178    182    174    159    148    148    144    141    138    139    143    146    139    107     56     33     24     16      9      5      3      1      1
 345.0   155    158    174    178    169    155    146    146    144    139    138    137    138    135    125     92     47     27     20     13      8      4      2      1      1
 340.0   155    157    171    172    162    150    144    144    141    137    136    135    131    127    114     80     40     22     17     12      7      4      2      1      1
 335.0   155    158    169    162    150    143    140    140    139    136    134    132    126    120    106     73     36     19     15     11      7      4      2      1      1
 330.0   155    157    165    152    143    137    134    137    137    133    129    127    121    114    100     69     35     18     14     10      6      4      2      1      1
 325.0   155    158    162    144    137    133    128    130    130    128    125    121    116    109     95     65     33     15     12      8      5      3      2      1      1
 315.0   155    158    153    135    128    123    118    117    116    112    107    102     98     93     80     55     29     11      8      6      4      2      1      1      1
 310.0   155    157    150    130    124    119    114    113    110    104     98     92     87     82     72     52     28     11      7      5      3      2      1      1      1
 300.0   155    154    144    124    118    112    107    103     99     91     85     78     72     66     59     44     26     11      5      4      2      1      1      0      1
 285.0   155    149    138    122    115    110    102     95     86     77     69     61     56     49     42     34     23     12      5      3      2      1      0      0      1
 270.0   155    147    135    118    111    109    103     98     92     83     69     60     52     45     38     30     20     10      5      3      1      0      0      0      0
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El present annex defineix, molt breument, els trets geomètrics i la ubicació de les 
estructures projectades al llarg del present projecte de connexió de les 
urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de ferrocarrils de 
Castellbisbal. 

No obstant, no forma part dels objectius d’aquest projecte realitzar un estudi profund 
sobre els càlculs estructurals necessaris per a les diferents estructures utilitzades. 
Per tant, el present annex servirà d’introducció molt esquemàtica de les obres de 
fàbrica que apareixen en la definició del projecte. A partir de les característiques de 
la situació actual i amb la interacció del nou vial, es proposa una estructura que 
compleixi amb la situació del traçat en relació als camins i als torrents existents per 
impedir l'efecte barrera, però sense entrar en la definició geomètrica exacta ni en el 
càlcul de l'estructura. 

Es distingirà entre tres tipologies estructurals: els viaductes, emprats per salvar la 
via ferroviària interceptada i el curs fluvial del torrent Bo, aconseguint d'aquesta 
manera que no quedin anul·lats per la construcció de la nova traça. Tot i que el 
segon viaducte és concebut també com a obra de drenatge, tal i com s’ha justificat 
a l’Annex 4 “Climatologia, hidrologia i drenatge”, es considerarà com un element a 
part; els murs, utilitzats per evitar l’excés de volum de terres que suposarien certs 
trams que discorren en terraplè; i les obres de drenatge, empleades per evitar un 
efecte barrera en els vessaments superficials. 

 

1.1. UBICACIÓ DE LES DIFERENTS ESTRUCTURES 

La Taula 1 i Figura 1 mostren, d’una manera esquemàtica, la localització de totes 
les estructures al llarg de la traça projectada. 

TIPOLOGIA DENOMINACIÓ 
LOCALITZACIÓ 

INICI  FINAL 

Viaducte 1 V1 0 + 940 0 + 970 

Viaducte 2 V2 1 + 020 1 + 100 

Mur M1 0 + 775 0 + 802 

Tub formigó armat Φ 1 m O.D. 4 0 + 320 

Tub formigó armat Φ 1 m O.D. 2 0 + 580 

Tub formigó armat Φ 1,5 m O.D. 1 0 + 700 

Tub formigó armat Φ 1,5 m O.D. 8 1 + 620 

Calaix prefabricat formigó O.D. 7 2 + 140 

Taula 1. Localització de les diferents tipologies d’estructura utilitzades al 
llarg de la traça projectada.  

Font: elaboració pròpia 
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Figura 1. Ubicació de les diferents estructures projectades al llarg de la nova traça.  
Font: elaboració pròpia 
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Els criteris per a l'elecció de tipologies, llums i sistemes constructius referent a 
viaductes respon, fonamentalment, a condicionaments econòmics, mediambientals, 
de facilitat constructiva i estètics. Per exemple, s’han d’intentar establir les llums 
més reduïdes possibles, compatibles amb els obstacles que cal salvar, com són, en 
aquest cas, infraestructures i cursos fluvials. En aquest punt, és destacable la 
importància que tenen els criteris fixats per l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa 
a les amplades lliures que cal disposar en les lleres d'aigua. Aquests criteris es 
resumeixen a respectar l'ample de la llera en el qual l'aigua tingui una velocitat de 
més de 0,50 m/s per a l'avinguda de 100 anys. Es permet un ample lliure entre piles 
de 45 m quan la llera sigui més ample, deixant sempre 35 m lliures en adreça 
perpendicular a la llera quan es tracti d'estructures esbiaixades respecte a aquest.  

Per determinar, doncs, la idoneïtat de disposició de les piles caldria realitzar un 
estudi hidrològic més extens per obtenir l'ocupació de la taques d'inundació per a 
les avingudes de 100 anys. A falta d’aquest estudi, però considerant que un dels 
viaductes projectats creua un curs fluvial de poca envergadura, ja es consideraria 
suficient una distància molt menor que la màxima recomanada. Tot i així, cal tenir 
en compte altres aspectes que incideixen directament sobre la zona sobre la qual 
s’ha de construir l’estructura, com ara el pas de la línia de ferrocarrils RENFE o una 
zona de conreu d’arbres fruiters, situada al mateix curs fluvial i sobre la qual es vol 
realitzar la mínima afectació possible. 

Per tant, tenint en compte tots aquests criteris, i a falta d’un estudi més precís, es 
proposa la construcció de dos viaductes, amb un ample lliure entre estrep i estrep 
(viaducte 1) de 30 metres, entre pila i estrep de 25 metres i entre piles de 30 metres, 
dissenyat per al pas de trànsit i que es construiran conjuntament amb la resta del 
nou vial. El viaducte 1 creuarà superiorment la línia de ferrocarrils R4 de RENFE 
Rodalies i el viaducte 2 creuarà el curs fluvial del torrent Bo. Ambdós encreuaments 
seran ortogonals a la traça vial. 

La solució que es proposa als dos viaductes, els quals són pràcticament 
consecutius, estaria formada per un viaducte de formigó, amb una secció 
transversal que consta d’una llosa de formigó pretensada alleugerida. Aquesta 
secció té facilitat per adequar-se a traçats oblics en planta, i permet tenir un únic 
punt de recolzament a la llosa. A més, les dimensions de les piles i la seva 
col·locació són molt menys exigents que en el cas que s’adoptessin bigues 
prefabricades.  Les condicions bàsiques dels ponts a projectar són les següents: 

 VIADUCTE 1 VIADUCTE 2 

TIPOLOGIA D’ESTRUCTURA Viaducte de formigó amb secció transversal composta per 
una llosa de formigó pretensada alleugerida. 

PK INICIAL 0 + 940 1 + 020 

PK FINAL 0 + 970 1 + 100 

LONGITUD (m) 30,00 80,00 

AMPLADA (m) 9,50 9,50 

LLUMS (m) 30,00 25,00 + 30,00 + 25,00 

ALTURA MÀXIMA (m) 7,30 6,65 

Taula 2. Característiques bàsiques del viaducte proposat.  
Font: elaboració pròpia 

Viaductes 
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La plataforma viària comptarà amb la mateixa secció que la resta de vial dissenyat, 
és a dir, amb dos carrils de 3,5 m cadascun i dues voreres de 2 m i 0,5 m, 
respectivament.  

 

 

Figura 2. Perfil longitudinal del viaducte 1, entre els PK’s 0 + 940 i 0 + 970. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

  

 

Figura 3. Perfil longitudinal del viaducte 2, entre els PK’s 1 + 020 i 1 + 100. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 4. Secció tipus, aplicable als viaductes 1 i 2. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 
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Per tal d’evitar un volum massa elevat de terres per a poder formar els terraplens 
que garanteixen l’amplada de calçada establerta, es preveu la construcció d’un mur 
de formigó armat entre el PK 0 + 775 i el PK 0 + 802. 

Tal i com s’ha comentat a l’inici del present annex, l’estudi estructural d’aquest mur 
no forma part dels objectius d’aquest projecte, de manera que no se’n concreten els 
detalls geomètrics ni la composició exacta. Simplement, se’n fa una esquematització 
genèrica que ha de servir com a punt de partida per a un estudi més precís. 

Les característiques bàsiques del mur projectat són les següents: 
 

TIPOLOGIA 
D’ESTRUCTURA 

Mur de contenció de 
formigó armat. 

PK INICIAL 0 + 775 

PK FINAL 0 + 802 

LONGITUD (m) 27,00 

ALTURA MÀXIMA (m) 3,70 

Taula 3. Característiques bàsiques del mur proposat.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 5. Perfil longitudinal del mur entre els PK’s 0 + 775 i 0 + 805. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 6. Secció tipus del mur. Escala sense especificar.  
Font: elaboració pròpia 

Mur 
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Les obres de drenatge transversal faciliten el pas de l’aigua en aquells punts on 
s’escola l’escorrentia de les conques que intercepta el nou vial. Els càlculs 
hidrològics s’han realitzat a l’Annex 4 “Climatologia, hidrologia i drenatge” i, en 
aquest apartat, es fa una breu descripció de les opcions adoptades en els diferents 
trams on és necessari.  

S’han utilitzat, com a solucions per a facilitar el pas de l’aigua transversalment a 
través del nou vial, dues tipologies de tubs de formigó armat i un calaix prefabricat 
de formigó. 

 

4.1. TUBS DE FORMIGÓ ARMAT 

Els tubs de formigó armat són l’obra de drenatge més utilitzada pel que fa al 
drenatge transversal.  

Se n’han utilitzat dues tipologies: tubs de formigó armat d’1 metre i d’1,5 metres de 
diàmetre, en funció del volum d’aigües que cal drenar. A continuació es presenta la 
localització de cada obra: 
 

TIPOLOGIA LOCALITZACIÓ CONCA A DRENAR 

Tubs Φ 1 m 
PK 0 + 320 2’ 

PK 0 + 580 1’ 

Tubs Φ 1,5 m 
PK 0 + 700 1 

PK 1 + 620 5 

Taula 4. Localització dels tubs de formigó armat emprats en el drenatge transversal.  
Font: elaboració pròpia 

Tot seguit, es mostren les dimensions bàsiques de les dues tipologies de tubs de 
formigó prefabricats utilitzats. Les dades han estat extretes de l’empresa Gadea 
Hermanos, S.L.. 

 

Figura 7. Aspecte d’una peça exterior d’un tub prefabricat 
de formigó armat Φ 1500.  

Font: Gadea Hermanos S.L. 
(www.gadeahermanos.es/productos_saneamiento) 

Obres de 
drenatge 
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Figura 8. Dimensions de la peça exterior d’un tub prefabricat de formigó armat 
Φ 1500. Cotes en mil·límetres.  

Font: Gadea Hermanos S.L. (www.gadeahermanos.es/productos_saneamiento) 

 

 

 

Figura 9. Aspecte d’una peça interior d’un tub prefabricat de 
formigó armat Φ 1000.  

Font: Gadea Hermanos S.L. 
(www.gadeahermanos.es/productos_saneamiento) 
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Figura 10. Dimensions de la peça interior d’un tub prefabricat de formigó armat Φ 
1000. Cotes en mil·límetres.  

Font: Gadea Hermanos S.L. (www.gadeahermanos.es/productos_saneamiento) 

 

Tal i com s’observa a les figures anteriors, existeixen dues tipologies de tub per a 
cadascun dels diàmetres. Cal combinar les peces exteriors, que s’ubicarien als 
extrems de la calçada, amb les peces interiors que s’ubicarien, a sota la calçada, al 
llarg de tot el tram transversal (9,5 metres), per tal de formar la totalitat de l’obra de 
drenatge. 

 

4.2. CALAIX PREFABRICAT DE FORMIGÓ 

El calaix prefabricat de formigó s’ubicarà al PK 2 + 140 i s’utilitzarà com a obra de 
drenatge transversal per superar el curs del torrent de Pegueres i garantir, d’aquesta 
manera, la continuïtat de la traça del nou vial. A més, suposa un punt vàlid per al 
pas de fauna i permet preservar la vegetació i les característiques pròpies de la 
zona, donant continuïtat a l’entorn on queda emplaçat.  

S’opta per la mateixa tipologia que l’emprada per a superar la mateixa situació a la 
línia d’AVE. El calaix de formigó permetrà el pas transversal per sota la calçada i les 
ales actuaran de murs de contenció de terres. 
 

LOCALITZACIÓ LONGITUD CONCA A DRENAR 

PK 2 + 140 3,85 m 4 

Taula 5. Característiques del calaix prefabricat de formigó.  
Font: elaboració pròpia 

Les següents figures mostren l’aspecte d’aquest tipus d’estructures. 
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Figura 11. Perfil longitudinal del calaix prefabricat de formigó amb aletes de contenció de terres.  
Font: elaboració pròpia 

 

Figura 12. Secció tipus del calaix prefabricat de formigó amb aletes de contenció de terres. Escala 
sense especificar.  

Font: elaboració pròpia 

  

En el Plànol 21 “Detalls estructurals” s’adjunten, a escala, tant la localització de totes 
les estructures sobre el vial com la seva secció i perfils longitudinals. 
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En el present annex es definiran les obres que cal dur a terme per a l’establiment 
de la senyalització horitzontal i vertical, així com la defensa de les obres 
corresponents al projecte constructiu de connexió de les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de Castellbisbal. 

La documentació gràfica d’aquest annex, on s’hi projecten les diverses figures de 
senyalització horitzontal, senyalització vertical i defensa de les obres, està recollida 
al Document núm. 2 “Plànols” del present projecte. 

Degut al caràcter interurbà de la traça projectada, la majoria de publicacions que 
s’han consultat per a la redacció d’aquest annex fan referència a criteris aplicables 
a la construcció de carreteres. Tot i així, i com ja s’ha aclarit diverses vegades, el 
present projecte descriu una via urbana i, per tant, la normativa referent a carreteres 
no serà d’obligat compliment. Addicionalment a aquesta documentació, s’utilitzarà 
informació emesa per la Generalitat de Catalunya referent a criteris de senyalització 
urbana i recomanacions per a la mobilitat.  

Tota la informació consultada es resumeix a continuació: 

 Senyalització vertical: 
 
− Norma 8.1-IC “Senyalització vertical”. Instrucció de carreteres, desembre de 

1999. 
 

− “Senyals Verticals de Circulació. Tom I: Característiques de les senyals”. 
Direcció General de Carreteres del MOPT, maig de 1992. 

 
− “Senyals Verticals de Circulació. Tom II: Catàleg i significat de les senyals”. 

Direcció General de Carreteres del MOPT, juny de 1992. 
 

− “Manual de Senyalització Urbana d’Orientació”. Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, setembre de 
2014. 

 
 Senyalització horitzontal: 

 
− Norma 8.2-IC “Marques vials”. Instrucció de carreteres, juliol de 1987. 

 
− “Recomanacions de mobilitat per al disseny urbà de Catalunya”. Departament 

de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, maig 
de 2009. 

 
− “Marques viàries urbanes”. Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya, setembre de 2014. 
 

 Sistemes de contenció (tanques de seguretat): 
 
− Ordre circular 28/09, de 19 d’octubre, per la qual s’aproven les 

“Recomanacions sobre criteris d’aplicació de tanques de seguretat 
metàl·liques”. 
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− Ordre circular 23/08, de 31 de juliol, per la qual s’aproven les “Recomanacions 
sobre criteris d’aplicació de perfils metàl·lics a la carretera”. 

 
− “Catàleg de tanques de seguretat metàl·liques”, annex a l’Ordre Circular 

28/09. 
 

− “Catàleg de sistemes de contenció”, annex a l’Ordre Circular 12/95. 
 

 
 Senyalització d’obra: 

 
− Norma 8.3-IC “Senyalització d’obres”. Instrucció de Carreteres, agost de 

1987. 

La senyalització que cal disposar al nou traçat urbà del present projecte serà 
equiparable al d’una carretera convencional 1+1 amb calçada única, amb carrils de 
3,5 metres d’amplada, i voreres de 2 metres i 0,5 metres. La velocitat de projecte és 
de 30 km/h en tot el recorregut tot i que, en certs trams, es poden adoptar velocitats 
de fins a 50 km/h. 

Les actuacions que cal desenvolupar en l’àmbit de la senyalització i la defensa de 
les obres que recull el present projecte constructiu consisteixen en la disposició 
d’una senyalització horitzontal (marques vials) i vertical, així com la col·locació de 
tanques de contenció de vehicles, que, alhora, serviran de tanques de seguretat per 
a vianants. 
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2.1. CRITERIS GENERALS 

La senyalització horitzontal, també anomenada marques viàries, engloba el conjunt 
de línies, caràcters, símbols i xifres existents sobre un paviment o altres elements 
de la via urbana, els quals proporcionen un guiatge visual i ordenen la circulació de 
tots els usuaris. Les seves principals funcions són: 
 
 Delimitar carrils de circulació. 

 
 Separar sentits de circulació. 

 
 Indicar les vores de la calçada. 

 
 Delimitar les zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

 
 Reglamentar la circulació (maniobres d’avançament, parada, estacionament). 

 
 Completar o precisar el significat de senyals verticals. 

 
 Repetir o recordar un senyal vertical. 

 
 Permetre els moviments indicats. 

 
 Anunciar, guiar i orientar els usuaris. 

 
La disposició de les marques viàries s’ha projectat segons el que s’estableix en el 
document “Marques viàries urbanes”, del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, i que està basat en la Norma 8.2-IC 
“Marques vials”. També es tindrà en compte el que s’estableix en l’Ordre circular 
325/97-T sobre “Senyalització, abalisament i defensa pel que fa referència als seus 
materials constituents”. 

Generalment, les marques vials, de tipus reflector, seran de color blanc (referència 
B-118 de la norma UNE 48103), i les seves dimensions es descriuran en els apartats 
posteriors. 

En els plànols d’aquest projecte s’inclouen les Plantes Generals de Senyalització i 
els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques 
vials emprades. 

Les característiques de tots els materials a utilitzar, així com l’execució dels diversos 
tipus de marques vials es concreten al Document núm. 3 “Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars” del projecte. 

 

Marques 
viàries 
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2.2. TIPOLOGIA DE LES MARQUES VIÀRIES 

La Norma 8.2-IC del Ministeri de Foment defineix les característiques formals de les 
marques viàries, les quals es classifiquen atenent la seva configuració en: marques 
longitudinals, marques transversals, fletxes, inscripcions i marques diverses. 

Marques viàries longitudinals_ 

Poden ser contínues (no pot ésser travessada ni s’hi pot circular per damunt) i 
discontínues (no s’hi pot circular per damunt, llevat de casos en què sigui necessari 
i la seguretat de la circulació ho permeti). Entre les funcions desenvolupades hi ha 
la de separar carrils i sentits de circulació, delimitar el contorn d’illots, de la vora de 
la calçada, etc. Addicionalment, també cal mencionar les línies contínues adossades 
a discontínues. 

Les marques viàries longitudinals que s’empraran en el present projecte són les que 
es descriuen a continuació. 

Línies longitudinals contínues 

 Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit 
de circulació (M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no disposar 
de la visibilitat necessària. La seva amplada és de 10 cm. 
 

 

Figura 1. Disposició i dimensions de les línies tipus M-2.2. Cotes en m.  
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 

 

Línies longitudinals discontínues 

 Línia de separació de carrils normals (M-1.3). La seva funció és la de separar 
els sentits en les calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb 
possibilitats d’avançament. Degut a que la velocitat de projecte és de 50 km/h, 
s’utilitza la marca M-1.3, corresponent a segments de 10 cm d’ample i 2 m de 
longitud, separats entre ells una distància de 5,5 metres, tal i com es mostra a la 
figura següent: 
 

 

Figura 2. Disposició i dimensions de les línies de separació de carrils normals de vies amb v ≤ 
60 km/h, tipus M-1.3. Cotes en m.  
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 
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 Línia de preavís de marca contínua o de perill (M-1.9). Anuncia la proximitat 

d’una marca longitudinal contínua i la prohibició que aquesta implica. S’utilitzaran 
bandes de 10 cm d’ample i 2 m de longitud, separades entre elles una distància 
d’1 metre, tal i com es mostra a la Figura 3: 
 

 
Figura 3. Disposició i dimensions de les línies de preavís de marca contínua o de perill, per a 

velocitats v ≤ 60 km/h, tipus M-1.9. Cotes en m.  
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 

 

Marques viàries transversals_ 

Les marques viàries transversals es disposen a l’ample del carril i poden ser també 
contínues o discontínues.  

 Línia de detenció (M-4.1). Es tracta d’una línia contínua de 40 cm d’amplada, 
disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit, que indica que cap 
vehicle ha de franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una 
senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una senyal de prohibició 
de passar sense aturar-se, etc. 
 

 

Figura 4. Disposició i dimensions de la línia de detenció. Cotes en m.  
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 

 
 Línia de cediu el pas (M-4.2). Es tracta d’una línia blanca discontínua de 40 cm 

d’amplada. Els trams tenen una longitud de 0,80 m i estan separats entre ells 
0,40 m. És una línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils i 
indica que, en circumstàncies anormals que redueixin la visibilitat, cap vehicle ha 
de franquejar-la quan hagin de cedir el pas, en compliment de l’obligació 
imposada per un senyal de CEDIU EL PAS o quan no hi hagi senyal de prioritat, 
per aplicació de les normes que regeixen aquesta. 
 

 

Figura 5. Disposició i dimensions de la línia de cediu el pas. Cotes en m.  
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 
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 Línia de pas per a vianants (M-4.3). Es tracta d’una sèrie de línies de gran 
amplada, disposades en bandes paral·leles a l'eix de la calçada, cada 0,5 m, i 
formant un conjunt transversal a la mateixa. Indica un pas per a vianants, on els 
conductors de vehicles han de deixar-los passar. L’amplada d’aquestes bandes 
(a), tenint en compte que es tracta d’un vial amb baixa intensitat tant de trànsit 
com de vianants, serà de 3 metres.  
 

 

Figura 6. Disposició i dimensions de la línia de pas per a vianants. Cotes en m. 
Font: Norma 8.2-IC Marcas viales 

 

Inscripcions_ 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació 
complementària, recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposant per 
si mateixa una determinada prescripció. Amb les excepcions que es puguin 
determinar als punts següents, la longitud de les inscripcions en els trams amb una 
velocitat de 50 km/h, com és el cas, és de 1,6 metres. 

Les classes d’inscripcions que s’utilitzaran són les següents: 

 De carril o zona reservada (M-6.2). S’utilitzarà per indicar la zona reservada a 
l’estacionament del bus de l’estació. 
 

 De cedir el pas (M-6.5). Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas als 
vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és 
necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Així doncs, aquesta marca anirà 
situada abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, 
a una distància d’entre 2,5 i 25 metres, essent recomanada entre 5 i 10 metres. 
La seva longitud és de 3,6 m. 
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Altres marques_ 
 

 Per a la delimitació de zones o places d’estacionament (M-7.4). Marcaran 
l’espai que han d’ocupar els vehicles un cop estacionats. Aquestes marques 
seran utilitzades per a la reubicació de places d’estacionament de l’estació de 
ferrocarrils, i adoptaran les tipologies de bateria recta i doble bateria recta. 
 

 De començament d’un carril reservat (M-7.6). Aquest tipus de marca serà 
utilitzada per a la zona d’estacionament del bus de l’estació, indicant l’inici del 
carril reservat. 
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3.1. CRITERIS GENERALS 

La senyalització vertical està formada per un conjunt de plaques metàl·liques 
col·locades en un pla vertical a la vora de la calçada o a una certa alçada al damunt. 
Les seves característiques formals són definides a la normativa 8.1-IC del Ministeri 
de Foment, excloent-hi la senyalització específica d’obres. Addicionalment, per a la 
redacció d’aquest apartat s’han tingut en compte altres publicacions, ja esmentades 
al primer apartat de l’annex. 

Anàlogament a les marques vials, la situació dels senyals verticals, així com les 
inscripcions, dimensions, colors, text i altres característiques, es concreten al 
Document núm. 2 “Plànols” del present projecte, i la seva execució al Document 
núm. 3 “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars”. Tot i així, la Direcció d’Obra 
podrà modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies locals ho 
aconsellin. 

Es tracta de la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb 
un carril per sentit de circulació i sense voral. 

 

3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL 

Dimensions i forma_ 
Les dimensions i forma dels senyals utilitzats es desglossen en les següents 
tipologies: 

 Senyal triangular tipus P: 90 cm de costat 
 

 Senyal circular tipus R: 60 cm de diàmetre 
 

 Senyal quadrat tipus S: 60 cm de costat 
 

 Senyal octogonal tipus R: 60 cm entre costats oposats 
 

 
Figura 7. Dimensions de les senyals verticals de contingut fixe. Cotes en 

mm. Font: Senyalització vertical urbana. Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya 

Pel que fa als plafons, aquests representen el codi informatiu sobre el qual els 
conductors s’hauran d’orientar. El sistema s’estructura sobre la base de dues 
alçades i llargàries de plafó: 200 mm per 1.500 mm i 300 mm per 2.200 mm. Cada 
alçada de plafó és apta per a una alçada de lletra: la de 200 mm per a la de 10 cm i 
la de 300 mm per a la de 15 cm. 

Senyalització 
vertical 
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Aquestes dimensions normalitzades, que són per a textos en una sola línia, es 
complementen amb les que en permeten dues: 370 mm per a textos de 10 cm i 570 
mm per a textos de 15 cm d’alçada. 

 
Figura 8. Dimensions dels plafons per a diferents alçades de lletra. Font: Manual de 

senyalització urbana d’orientació. Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya 

En els senyals amb més d’un plafó, els plafons han d’estar separats el mínim 
possible entre ells. Es recomana no separar-los més de 2,5 cm. 

Els plafons han de tenir els angles arrodonits amb un radi no superior a 4 cm 
respecte del perfil perimetral. El perfil perimetral dels plafons no ha de superar l’1,5 
cm d’alçada en el sentit horitzontal i vertical dels plafons. 

 
Figura 9. Separació entre plafons i detall de forma. Font: Manual de senyalització 

urbana d’orientació. Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
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Ubicació, col·locació i alçada_ 
El senyal s’ha de situar en el terreny concret, de manera que passa a formar part de 
l’anomenada cèl·lula de senyalització d’orientació. 

La cèl·lula de senyalització urbana d’orientació és el conjunt de plafons situats al 
llarg d’una via, que conté la informació seqüencial necessària per prendre una 
decisió sobre itineraris en apropar-se a un nus. 

En zones urbanes, la cèl·lula de senyalització d’orientació, en la majoria dels casos, 
es redueix a un o dos dels conjunts següents: 

 Presenyalització (element bàsic). S’utilitza un plafó compost de diversos mòduls 
o un de sol, amb les destinacions i fletxes corresponents; en alguns casos, també 
pot prendre la forma d’un rètol rectangular amb un croquis i un text escrit que 
dóna preavís dels itineraris que hi ha a la propera cruïlla. 
 

 Direcció final (element complementari). S’utilitza un plafó amb un o més mòduls 
amb les indicacions i fletxes corresponents i que indica el punt final en què el 
vehicle ha de deixar la via per la qual circula per arribar a la destinació. 

 
Figura 10. Ubicació de la cèl·lula de 

senyalització d’orientació.  
Font: Manual de senyalització urbana 

d’orientació. Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya 

 

En un mateix tram de via, tots els senyals que formen part de la cèl·lula de 
senyalització d’orientació han de mantenir sempre la mateixa alçada des del terra i 
la mateixa posició transversal. 

La distància on s’ha de col·locar un senyal ha de ser la necessària perquè la persona 
que condueix el pugui llegir, pensi què li interessa i emprengui les accions oportunes 
en arribar a aquell punt. 
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Els senyals de presenyalització s’han de situar a un punt situat entre 15 i 50 m abans 
del punt de decisió, on el plafó tingui cabuda i on sigui visible per al conductor de 
qualsevol tipus de vehicle, a la màxima distància possible. 

Degut a les característiques del present projecte, la majoria dels senyals s’hauran 
de col·locar sobre la vorera. La distància mínima entre la vora exterior d’un senyal 
—la part que més sobresurt del suport— i la part exterior de la vorada de la vorera 
ha de ser de 60 cm, perquè al carrer poden transitar vehicles alts i voluminosos 
(camions, autobusos, etc.) i convé assegurar-se que els plafons, mòduls i suports 
no rebin cops. 

L’alçada lliure mínima recomanada d’un plafó ha de ser de 2,30 m des del nivell del 
sòl fins a la part inferior de l’indicador. Aquestes mides són les més convenients, 
tant per evitar molèsties als vianants com per mantenir una conservació correcta del 
senyal, i també per evitar l’acció d’actes de vandalisme. Per altra banda, l’alçada 
requerida per una senyal de trànsit és lleugerament inferior, de 2,1 m. 

 
Figura 11. A la dreta, ubicació i alçada dels senyals verticals. A la dreta, ubicació i alçada dels plafons. 

Font: Manual de senyalització urbana d’orientació i Senyalització vertical urbana. Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya 

  

Contingut i color_ 
Codi tipogràfic 

El tipus de lletra que s’ha d’utilitzar és únic: Helvetica Neue 75 Bold. 

El tipus de vial projectat s’assimilarà, en termes de seguretat, eficàcia i comoditat 
de la circulació, a una xarxa secundària urbana i, per tant, s’adoptarà una alçada de 
lletra de 10 cm. L’alçada de lletra per als plafons d’identificació de carrer serà de 7 
cm. 
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Codi direccional 

La fletxa, com a element simbòlic de direcció, és un signe fonamental del sistema 
de senyalització urbana d’orientació. El gruix i alçada de les fletxes venen 
determinats per la configuració de les lletres. 

En un senyal, l’ordre dels plafons el determina la direcció de la fletxa de cada 
informació. 

 
Figura 12. Ordre dels plafons en funció de les 
fletxes. Font: Manual de senyalització urbana 

d’orientació. Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya 

Per tant, l’ordre de muntatge dels plafons ha de ser: A1, A2, A3, A4, A5, A6 i A7. 

 

Color 

El sistema de senyalització urbana d’orientació és fonamentalment monocromàtic. 
Els principis de tota senyalització són la sobrietat, la claredat i l’homogeneïtat. Per 
aquest motiu es fixa el blanc (RAL 9003) com a únic color de fons. És el color que 
permet el màxim contrast amb els textos en color fosc i la màxima claredat visual. 

Als textos i a les fletxes se’ls assigna el color blau RAL 5011, que dóna un valor molt 
proper al negre, però que encara es reconeix com a blau i, per tant, personalitza el 
sistema. 

Als recursos turístics se’ls assigna el marró, de codi RAL 8002. Tenint en compte la 
Torre Fossada està localitzada a prop de la traça projectada, s’utilitzarà aquest color. 

Els identificadors dels diferents tipus de vies inclouen el caixetí de color amb el codi 
alfanumèric corresponent. La composició del text ha de seguir els criteris fixats en 
aquest apartat. Així, per indicar el recorregut cap a l’autovia A2 s’utilitzarà el color 
blau, amb codi RAL 5005, i per indicar l’accés a la carretera C-243c s’utilitzarà el 
verd, amb codi RAL 6016. 
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3.3. SENYALITZACIONS ADOPTADES 

Senyalització de la rotonda i entrades o sortides_ 
Es presenyalitzarà l’obligació de CEDIU EL PAS amb un senyal R-1 situada a uns 
150 m de la marca vial M-4.2. Es presenyalitzarà, també, l’obligació de STOP amb 
un senyal R-2. 

Com a norma general, per a la senyalització de rotondes o places cal fer servir un 
plafó diagramàtic equivalent a l’S-200, encara que de disseny compacte, més ajustat 
a les circumstàncies urbanes. Aquest és precisament el cas del present estudi, en 
el qual s’hi projecte una rotonda a l’inici del tram, dins la urbanització de 
Costablanca. 

 
Figura 13. Senyalització tipus, equivalent a l’S-200, 

però de disseny compacte.  
Font: Manual de senyalització urbana d’orientació. 

Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya  

 

Els senyals de direcció final es col·locaran als illots deflectors amb fletxa inclinada 
45º. Únicament s’han d’indicar els punts als quals s’arriba per la sortida 
corresponent. 

 
Figura 14. Ubicació dels senyals i plafons previstos 

per a la rotonda.  
Font: Manual de senyalització urbana d’orientació. 

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 
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Per tal de presenyalitzar la rotonda, s’utilitzarà un senyal tipus P-4. 

Senyalització i abalisament de corbes_ 
S’instal·laran senyals P-14a o P-14b on resulti necessari instal·lar un senyal P-13a 
o P-13b abans d’una corba situada després d’una altra, amb una proximitat tal que 
no permeti comptar amb una visibilitat adequada del senyal ni d’una distància 
suficient entre aquest i la corba. 

Senyalització de velocitat màxima_ 
S’haurà de senyalitzar amb un senyal R-301 de 50 km/h, velocitat màxima premsa 
durant tot el traçat. 

Senyalització sobre avançaments_ 
En els trams on hi hagi una prohibició d’avançament s’hauran de col·locar dos 
senyals R-305 i, un cop finalitzat aquest tram, un senyal R-502. 

Altres senyalitzacions_ 
Per tal d’indicar aquells trams que contenen un fort pendent tan en pujada com en 
baixada, s’empraran senyals P-16a i P-16b, indicant el pendent en percentatge. 

Senyalització d’orientació_ 
La senyalització d’orientació correspon als plafons, ja descrits anteriorment, la funció 
dels quals és la d’indicar l’entrada o sortida de la urbanització o estació de 
ferrocarrils, indicar carrers, punts d’interès turístic, complexos esportius, sanitaris, 
socials o culturals, presenyalitzar les direccions cap a una carretera convencional, 
etc. 

Els criteris tècnics i funcionals que s’adopten per aquests senyals són els ja descrits 
a l’apartat anterior, seguint les directrius marcades pel Manual de senyalització 
urbana d’orientació, emès pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Es farà un estudi més detallat de les característiques dels diferents senyals i la seva 
execució al Document núm. 3 “Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del 
present projecte. 
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L’objectiu dels sistemes de contenció de vehicles és proporcionar un cert nivell de 
contenció a aquells vehicles que es troben fora de control, de manera que es limitin 
els danys i les lesions produïdes tant pels propis ocupants del mateix com per la 
resta d’usuaris de la via i les persones o béns situats a les proximitats d’aquesta. 

La situació en planta dels sistemes de contenció es troba indicada gràficament al 
Document núm. 2 “Plànols” del present projecte. 

 

4.1. NORMATIVA APLICABLE 

La normativa a aplicar en l’àmbit de les barreres de seguretat és la següent:  

 Ordre circular 229/71 CV, de febrer de 1971, per la qual s’aproven les Normes 
provisionals sobre tanques de seguretat. 
 

 Nota informativa del MOPT, de maig de 1986, sobre el Projecte i construcció de 
tanques rígides de seguretat. 

 
 Ordre circular 321/95 TyP, de 12 de desembre, per la qual s’aproven les 

Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 
 

 Ordre circular 6/01, de 24 d’octubre, de modificació de l’ordre circular 321/95 
TyP, en referència a Tanques de seguretat metàl·liques per al seu ús en 
carreteres de calçada única. 

 
 Ordre circular 23/08, de 30 de juliol, sobre Criteris d’aplicació d’ampits metàl·lics 

a les carreteres. 
 

 Ordre circular 28/09, de 19 d’octubre, sobre Criteris d’aplicació de tanques de 
seguretat metàl·liques. 

 
 Ordre circular 318/91 TyP, de 10 d’abril, sobre Galvanitzat en calent d’elements 

d’acer emprats en l’equipament viari. 
 

 Ordre circular 319/91 TyP, de 13 de maig, sobre Toleràncies de gruix en baranes 
metàl·liques per baranes de seguretat contínues. 

 
 Ordre circular 35/2014, de 2014, sobre Criteris d’aplicació de sistemes de 

contenció de vehicles. 
 
 

4.2. TANQUES DE SEGURETAT 

Analitzant els diferents avantatges i inconvenients que suposa l’elecció d’un tipus 
de tanca o un altre, s’ha definit la millor proposta per al cas del present projecte, 
tenint en compte la informació que recull l’Ordre Circular 321/95 TyP, la qual ha estat 
modificada, posteriorment, per les ordres 6/01, 23/08, 28/09 i 35/2014.  

Especialment, s’han tingut en consideració els següents aspectes: 

 El funcionament i comportament de cada sistema. 

Sistemes de 
contenció de 

vehicles 
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 El cost d’implantació i conservació. 
 
 Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas, de l’ancoratge. 
 
 L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema. 
 
 Necessitats especials, com ara trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 

En el catàleg de sistemes de contenció, aquests es classifiquen en diverses 
categories. En el present projecte seria adequat, atenent al catàleg, adoptar l’ús de 
tanques metàl·liques de seguretat als marges de la carretera, pertanyents al Grup 
A. Tot i així, cal recordar que es tracta d’un vial urbà la traça principal del qual, 
pràcticament en la seva totalitat, discorre sobre un ambient boscós. A més, el vial 
consta d’una secció on hi cohabiten vehicles i vianants, i les velocitats màximes són 
relativament baixes, no superen els 50 km/h. Tenint en compte aquestes 
consideracions, s’ha previst la següent actuació respecte a les barreres de seguretat 
en aquest projecte: 

 Col·locació de barreres de seguretat mixtes acer – fusta MB1, adequades per a 
carreteres ubicades en zones d’elevat valor paisatgístic. 

 
 Col·locació de prètils mixtes de formigó amb baranes metàl·liques en aquells 

trams que transcorren sobre viaducte. 
 

A continuació es realitza una breu descripció de les dues tipologies de tanques de 
seguretat utilitzades: 

 
Barreres de seguretat mixtes acer – fusta MB1_ 
Aquest tipus de tanques (de 3 metres de longitud nominal per a trams rectes i d’1,50 
metres per a les corbes) estan formades per una meitat de tronc de 18 cm de 
diàmetre i d'una tanca d'acer galvanitzat. 

Els diferents elements en fusta del sistema MB1 (tanques i coberta dels pals) són 
de fusta de pi silvestre, tractats sense arsènic. Els pals C100, la tanca i els 
separadors MB1, específics al dispositiu, són d'acer galvanitzat.  
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Figura 15. Aspecte i dimensions de barreres de seguretat mixtes acer – fusta MB1. Cotes en mm.  
Font: catàleg de productes de l’empresa Roadis. 
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Prètils mixtos de formigó amb baranes metàl·liques 
Els prètils mixtos estan formats per una barrera de formigó en la coronació del qual 
s'instal·la una barana tubular d'acer de 139,7 mm, de 12,5 mm de gruix, que fa, 
alhora, de passamans. La unió d'ambdues peces conforma el sistema de contenció 
de vehicles conegut com a prètil mixt. 

Per als dos trams del viaducte projectat s’ha previst aquest tipus de barrera. 

 

 
Figura 16. Detall del tipus de prètil a utilitzar. Cotes en mm. 

Font: catàleg de productes de l’empresa Mora Salazar 
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El present annex estudia totes les xarxes de servei localitzades a la zona on s’han 
d’executar les obres. Analitza les reposicions dels serveis i altres servituds que 
s’hauran de considerar necessàries, com ara les d’abastament, gas, electricitat o 
telefonia. 

Al tractar-se d’un projecte de naturalesa acadèmica, no s’ha disposat del detall 
suficient per elaborar un estudi concret de cada xarxa. Per tal de conèixer tots els 
serveis i les seves característiques tècniques i funcionals, s’haurien de realitzar les 
peticions d’informació a totes les companyies i organismes titulars dels serveis 
existents que se situen a les àrees d’influència de l’obra projectada. 
Addicionalment a aquesta labor prèvia de recopilació de dades, també s’hauria de 
realitzar, durant la fase de construcció, una campanya de detecció més exacta per 
tal de verificar la traça d’aquelles xarxes informades (o no) pels diferents 
organismes. Així, s’aconseguiria evitar possibles afectacions addicionals als serveis 
existents. Concretament, primer s’hauria de fer una campanya no destructiva 
mitjançant instrumentació amb georadar i, posteriorment, s’haurien de confirmar les 
dades obtingudes mitjançant l’execució d’una sèrie de cales de localització, sobretot 
per aquells serveis subterranis més crítics i de major complexitat de cara a la seva 
reposició. 
Aquest annex, per tant, farà un anàlisi aproximat de les afectacions i les necessitats 
de reposició dels diferents serveis existents a la zona, descrivint el procés 
d’execució a seguir i decidint la solució més òptima, tenint en compte les 
repercussions pressupostàries que pot comportar. 
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El traçat creua diversos serveis de companyies i organismes diferents, els quals cal 
garantir que es mantinguin les mateixes condicions de servei que existeixen 
actualment. 
A partir de documentació recollida del portal web eWise, gestionat per l’empresa 
d’infraestructures de serveis públics ACEFAT, informació facilitada per l’Ajuntament 
de Castellbisbal i visites realitzades a la zona objecte del projecte, es preveuen 
possibles afectacions a les següents xarxes de serveis, de les quals se’n fa una 
explicació i un anàlisi d’afectació. 
 

2.1. ELECTRICITAT 

Línies d’alta tensió_ 
S’ha detectat la presència de dues línies aèries d’alta tensió, propietat de Fecsa-
Endesa. Una d’elles creua la traça al PK 0+340, de forma gairebé perpendicular. 
L’altra la creua en diversos punts, en ordre creixent, al PK 0+530 i al PK 0+840 de 
forma obliqua i al PK 1+320, també de forma obliqua. 

Línies de baixa tensió_ 
Les línies de baixa tensió són les que poden quedar més afectades amb la nova 
disposició que es proposa al present projecte. 

S’han detectat dues línies aèries de baixa tensió, també propietat de Fecsa-Endesa, 
que creuen la traça en diversos punts. 

Una de les línies consta de dos circuits de baixa tensió de 380V i creua la traça al 
PK 0+320, de forma aproximadament perpendicular. També perpendicularment, 
torna a creuar la traça a l’entrada del túnel de la línia R4 de Renfe Rodalies, 
concretament al PK 0+990. Finalment, aquesta xarxa de baixa tensió torna a creuar 
la traça més endavant, als PK 1+180 i 1+360, ambdós casos de forma obliqua i, a 
l’alçada del calaix prefabricat de formigó projectat, al punt de pas del torrent de 
Pegueres (PK 2 + 120), torna a intersecar amb el nou vial, quedant, aquest cop, 
paral·lela fins a l’entrada a la zona d’estacionament. 

L’altra línia de baixa tensió creua la traça únicament a un punt, al PK 1+050, de 
forma perpendicular. 

Torres_  
Les torres permeten mantenir el gàlib vertical de les línies aèries d’alta i mitja-baixa 
tensió. A la zona d’estudi, s’ha detectat la presència de diverses torres. 

Alta tensió: se n’ha detectat una que, tot i no està ubicada exactament sobre la traça 
projectada, sí que podria presentar certs problemes, degut a la seva proximitat amb 
l’obra, propera al PK 0 + 740, i també pel fet que en aquella zona es discorre en 
terraplè i, per tant, amb una cota superior a la que actualment té el terreny natural. 

Baixa tensió: són vàries les torres que es veuen afectades, la totalitat d’elles a la 
zona on s’hi ha projectat el viaducte (entre el PK 0 + 860 i el PK 1 + 140). Amb la 
reposició de les línies en aquell tram s’hauran també de reubicar les torres. 

Descripció 
dels serveis 

existents 
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2.2. ABASTAMENT D’AIGUA 

La xarxa d’abastament d’aigua és propietat de l’empresa Aigües de Castellbisbal, 
empresa mixta, S.L. 

Canonades_ 
La traça projectada creua una conducció subterrània d’abastament formada per un 
tub de fosa dúctil de 100 mm al PK 1+900. En aquesta zona, els moviments de terres 
seran molt petits, de manera que l’execució de les obres en aquell punt no implicaran 
cap modificació de la conducció. 

Dipòsits_ 
S’ha detectat la presència de dos petits dipòsits d’abastament propers a la zona 
d’obres. Tot i així, la seva localització queda prou allunyada de la zona per on 
transcorre el nou vial i, per tant, la seva afectació serà nul·la. 

 

2.3. CONDUCCIONS DE GAS 

Propera a la zona d’obres, hi ha una conducció de gas d’alta pressió, formada per 
un tub d’acer de Φ12 polsades, propietat de Gas Natural. Aquesta conducció creua 
la traça prevista en el projecte en dos punts, al PK 0 + 540 i al PK 0 + 680. Tot i així, 
aquesta conducció està soterrada a una suficient fondària de la via i, a més, en 
aquella zona el traçat discorre majoritàriament en terraplè (només s’executa un 
desmunt de molt poca fondària). Per tant, no es preveu cap afectació durant la fase 
d’obres. 

 

2.4. TELEFONIA 

S’ha detectat, al llarg de la traça projectada, una línia subterrània telefònica de 
titularitat de la companyia Telefónica, SAU. Es tracta d’una canalització de 6 
conductes de PVC de diàmetre 110 mm dins un prisma de formigó, juntament amb 
les seves respectives arquetes de registre. 

Aquesta línia subterrània creua la nova traça al PK 0 + 160, de forma perpendicular. 
Al estar, part del traçat, executat en desmunt, pot haver-hi una certa afectació a la 
zona d’intersecció.  

Més endavant, la mateixa línia torna a creuar el nou vial, concretament al PK 0 + 
980. En aquest punt, però, no es preveu cap afectació, ja que el traçat discorre en 
viaducte. On sí que hi pot haver afectació és del PK 1 + 220 al PK 1 + 1440, on la 
línia subterrània telefònica discorre paral·lela al llarg de l’eix central del nou vial. 
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3.1. ELECTRICITAT 

Línies d’alta tensió_ 
Atenent a les condicions d’entorn descrites a l’apartat anterior, es considerarà que, 
en tots aquells punts on les línies d’alta tensió creuen la traça projectada, es manté 
un gàlib suficient perquè aquestes línies no hagin de ser reposades, tant pel que fa 
al cablejat com a les torres. 

Línies de baixa tensió_ 
L’afectació de les línies de baixa tensió es concentra al tram del viaducte. La primera 
línia queda afectada un total de 240 metres. Per evitar que creui el viaducte al llarg 
de tota aquesta distància, es farà passar la línia vorejant exteriorment el viaducte, 
fins a enllaçar amb l’actual torre elèctrica que queda propera al PK 1 + 200. Allà, la 
línia continuarà la trajectòria original. 

La segona línia, que creua perpendicularment el viaducte al PK 1 + 050, es farà 
passar per sota el viaducte. Per tant, només caldrà rebaixar la cota dels 40 metres 
de cablejat i la torre que hi ha propera. 

Les altres interseccions susceptibles de crear afectació, com ara la que es produeix 
al PK 2 + 120, no es tindran en compte, ja que el gàlib resultant es considera 
suficient per mantenir la trajectòria original. Tot i així, es recomana extremar les 
precaucions durant l’execució dels diferents treballs per tal d’evitar una possible 
afectació a les mateixes. 

Per tant, pel que fa a la xarxa d’electricitat, es veu afectada una longitud total de 280 
metres. 

 

3.2. TELEFONIA  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, es preveu una afectació de la línia de telefonia 
entre el PK 1 + 220 i el PK 1 + 1440. Concretament, tenint en compte les zones de 
terraplè i desmunt, queda afectada una longitud total de 281 metres. 

Es proposa el desviament d’aquesta línia al punt, pertanyent a l’actual camí forestal, 
més proper al PK 1 + 200 del nou vial. En aquest punt, la línia telefònica creuaria la 
línia de ferrocarril a través d’un pas subterrani i, paral·lela a la via, s’enllaçaria a la 
línia original en el punt proper al PK 1 + 420. 

Es proposen, doncs, els següents passos a seguir: 

 Execució de cales per a la detecció de la conducció existent. 
 

 Desmuntatge de la línia actual. 
 

 Execució de l’encreuament subterrani formigonat. 
 

 Desviament de la línia pel nou encreuament i construcció d’una nova arqueta per 
a la connexió. 

 

 

Proposta de 
reposició 

dels serveis 
afectats  
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A continuació s’indiquen els costos unitaris de les diferents obres de reposició: 

SERVEI AFECTAT COST UNITARI 

Línia elèctrica de baixa tensió 65,81 €/m 

Línia telefònica 60,78 €/m 

Taula 1. Costos unitaris dels serveis afectats.  
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta d’altres projectes 

Els costos derivats de les obres mecàniques vénen prefixats pels corresponents 
pressupostos de la companyia afectada. D’altra banda, els costos de reposició 
corresponents a obres mecàniques vénen fixats per les existents taules de preus 
del BEDEC. A continuació s’exposa una taula resum dels serveis afectats per a cada 
un dels trams que composen la traça del present estudi, indicant el pressupost 
estimatiu que suposa cada actuació. 

SERVEI AFECTAT LONGITUD 
AFECTADA (m) 

COST UNITARI 
(€/m) PRESSUPOST (€) 

Línia elèctrica de 
baixa tensió 280 65,81 €/m 18.426,8 

Línia telefònica 281 60,78 €/m 17.079,18 

Taula 2. Pressupost aproximat dels serveis afectats.  
Font: elaboració pròpia  

 

Pressupost 
estimatiu  
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Aquest annex es centra en l’estudi, definició i valoració de les expropiacions, 
ocupacions de caràcter temporal i servituds de pas que són necessàries per a la 
construcció de les obres incloses en el projecte de connexió de les urbanitzacions 
de Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de Castellbisbal. 
 

1.1. GENERALITATS I DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT 

La Llei de Carreteres 7/1993, de 30 de setembre, i el Text Refós que s’inclou a la 
Llei 2/2009, de 25 d’agost, obliguen a realitzar l’estudi i definició dels béns i drets 
afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. Tot i no tractar-se d’una 
carretera convencional estrictament, aquest projecte adoptarà la mateixa 
metodologia que la descrita a aquesta llei. Aquesta tasca comprèn una sèrie 
d’etapes: 
 
 Conèixer la superfície física i real dels terrenys i la seva propietat. 
 
 Realitzar la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
 
 Fer una valoració dels béns i drets afectats per la nova traça. 

 
L’objecte del present projecte és de naturalesa acadèmica i, per tant, no s’ha pogut 
disposar dels mitjans ni els recursos necessaris per dur a terme un anàlisi exhaustiu 
dels terrenys que cal expropiar. Un estudi com aquest hauria de presentar un quadre 
amb tota la informació necessària: titulars de les finques, qualificacions d’aquestes, 
denominació de les parcel·les, ús de les mateixes i afectació de què és objecte, és 
a dir, si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de les obres o 
bé d’una expropiació definitiva. 
Degut a la complexitat i dificultat per conèixer totes aquestes dades, s’ha optat per 
realitzar una valoració econòmica de caràcter global de les afectacions mitjançant 
la definició d’un preu orientatiu que representi una aproximació totalment vàlida a 
nivell d’aquest projecte.  
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En l’execució del present projecte constructiu s’afecta únicament el terme municipal 
de Castellbisbal. 

Per a dur a terme la posterior valoració econòmica, és necessari diferenciar els 
terrenys ocupats segons la seva naturalesa, la classificació urbanística dins del 
planejament vigent i el seu aprofitament actual. Amb aquesta finalitat, s’ha consultat 
el planejament urbanístic vigent del municipi de Castellbisbal, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de Castellbisbal, aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 de juliol de 2007 i acordada la 
seva publicació a l’efecte d’execució en sessió de 30 d’abril de 2008. 

El terreny sobre el qual es construirà la nova traça és, en la seva totalitat, sòl no 
urbanitzable (SNU), a excepció del tram inicial on, al desenvolupar-se a l’interior de 
la urbanització de Costablanca, es tracta de sol urbà (SU). Tot i així, el traçat del 
nou vial s’ha dissenyat de manera que no es vegin afectades les edificacions 
existents, de manera que els terrenys a expropiar qualificats com a sòl urbà seran 
sense edificacions. Les superfícies que es veuen afectades es poden localitzar al 
Plànol 23 “Expropiacions”, adjunt al Document Núm. 2 “Plànols”. 

En tot moment, s’ha procurat que el nou traçat transcorri el més a prop possible del 
límit de les propietats, de manera que cap edificació se’n vegi afectada. D’altra 
banda, també s’ha intentat aprofitar al màxim el fet que gran part del traçat discorre 
sobre terrenys de titularitat pública ferroviària. Per tant, aquest tram ja pertany a 
l’administració pública i es pot reduir així la superfície global d’expropiació. 
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3.1. LÍMIT D’EXPROPIACIÓ 

Segons el Títol IV, article 34 de la Llei 2/2009 de carreteres, es defineix com a zona 
de domini públic, i per tant, com a zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos 
costats de la via de 8 metres d’amplària en autopistes i vies preferents, i de 3 metres 
d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta distància des de 
l’aresta exterior de l’explanació. En els casos en què s’hagin projectat cunetes de 
guarda en desmunt o de peu de talús en terraplè, l’aresta serà la intersecció del 
talús exterior de la cuneta. 

La totalitat de la superfície per on discorre el traçat que s’estudia en el present 
projecte està classificada, segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Castellbisbal, com a sòl no urbanitzable (SNU). A més, la via objecte d’estudi té 
naturalesa urbana i, per tant, no són aplicables els criteris definits anteriorment sobre 
la definició de zones de domini públic. Es tracta d’un sistema, és a dir, la 
infraestructura serà de domini públic, i ella mateixa marcarà els límits amb les 
propietats privades circumdants. 

En general, doncs, la línia d’expropiació quedarà definida per la pròpia traça vial i el 
criteri per determinar la superfície a expropiar d’una parcel·la serà expropiar aquella 
àrea que quedi acotada entre els seus propis límits, segons els plànols cadastrals, i 
l’aresta exterior del nou traçat. 

 

3.2. SUPERFÍCIE A EXPROPIAR 

Segons s’ha calculat a partir dels plànols de definició del traçat de la carretera, la 
superfície a expropiar és de 36.333,06 m2. La Taula 1 mostra les diferents 
superfícies segons la naturalesa del sòl sobre el què s’imputa l’expropiació, 
obtinguda a base de consultar el cadastre. 

TIPUS D’OCUPACIÓ IDENTIFICACIÓ SUPERFÍCIE (m2) 

Sòl urbà SU 417,5 

Sistema ferroviari F 6.962,17 

Sistema hidràulic H 23,45 

Serveis viaris V 7.929,69 

Parc territorial P22 19.878,17 

Sòl agrícola de valor 21 1.122,08 

Taula 1. Tipologia de sòls i la seva superfície.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del POUM de Castellbisbal 

Aquells sistemes que actualment ja són de domini públic, com ara els serveis viaris, 
el sòl urbà (la nova traça queda ubicada sobre el carrer existent, de titularitat pública) 
i els sistemes ferroviari i hidràulic existents ja es consideren expropiats i, per tant, la 
superfície que ocupa la nova traça no es considerarà en la valoració econòmica de 
les expropiacions. 
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3.3. VALORACIÓ 

Per a la valoració de les expropiacions associades a la construcció de l’alternativa 
seleccionada del present projecte s’ha procedit a determinar-ne la seva qualificació 
cadastral, la qualificació del sòl i el seu aprofitament. 

El preu unitari d’expropiació variarà segons la tipologia de sòl. Els preus unitaris de 
cada tipus de sòl es mostren a la Taula 2. 

 

 

 

 

 

Els preus d’expropiació ja inclouen el cost del terreny a expropiar així com les 
indemnitzacions per la retirada de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i 
reinstal·lacions. 

Els valors de referència adoptats han estat estimats a partir de diferents projectes 
situats en àmbits propers a la zona d’estudi o bé amb característiques similars a les 
que presenta aquest projecte. 

 

3.4. PRESSUPOST ESTIMAT 

Un cop obtingudes les superfícies d’expropiació i els preus de les diferents tipologies 
de sòl, es pot obtenir fàcilment el cost total de les expropiacions per a la construcció 
de l’obra del present projecte. 

Cal recordar que la valoració dels terrenys que es realitza no és de tipus vinculant, 
sinó que es tracta d’una xifra únicament orientativa. 

Per tant, l’import total de les expropiacions dels terrenys s’obté tal i com es reflecteix 
a la taula següent: 

 

 

L’import total de les expropiacions ascendeix a la quantitat de dotze-mil set-cents 
quaranta-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (12.744,29 €). 

TIPUS D’OCUPACIÓ IDENTIFICACIÓ PREU UNITARI  (€/m2) 

Parc territorial P22 0,5 €/m2 

Sòl agrícola de valor 21 2,5 €/m2 

Taula 2.Valoració econòmica segons el tipus de sòl.  
Font: elaboració pròpia a partir de la consulta d’altres projectes  

Taula 3. Cost previst de les expropiacions.  
Font: elaboració pròpia 

TIPUS D’OCUPACIÓ IDENTIFICACIÓ SUPERFÍCIE 
(m2) 

COST 
D’EXPROPIACIÓ (€) 

Sòl urbà SU 417,5 0,00 

Sistema ferroviari F 6.962,17 0,00 

Sistema hidràulic H 23,45 0,00 

Serveis viaris V 7.929,69 0,00 

Parc territorial P22 19.878,17 9.939,09 

Sòl agrícola de valor 21 1.122,08 2.805,2 

TOTAL 36.333,06 12.744,29 
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3.5. OCUPACIONS TEMPORALS 

A part de les expropiacions que s’han esmentat anteriorment també cal, durant la 
fase d’obres, disposar d’un espai temporal per a dur-hi a terme diferents tasques, 
com ara les que s’indiquen a continuació: 

 Emmagatzematge d’elements com ara el material granular, la terra vegetal, la 
ferralla o els dispositius de senyalització, entre d’altres. Tots ells esdevenen 
necessaris per a l’execució de la nova infraestructura. En especial, caldrà 
disposar d’un espai ampli on es pugui realitzar el garbellat del material excavat, 
per tal de separar la fracció útil del sòl que haurà de ser transportat fins a 
l’abocador. 
 

 Un espai destinat a l’alimentació, el descans, la neteja, etc. del personal d’obra. 
Caldrà, doncs, disposar d’unes instal·lacions adequades per a aquestes 
finalitats. 

Els terrenys necessaris per a realitzar aquestes tasques s’ocupen temporalment, 
per posteriorment ser revertits als seus propietaris. 

Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida 
el qual, lògicament, és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, per al 
present projecte es considerarà que el cost unitari d’ocupació temporal és 
aproximadament un 10% del cost d’expropiació del terreny.  

Les ocupacions temporals es produiran en zones de sòl agrícola, parc forestal i 
sistema hidràulic. Tot i així, i com s’ha comentat anteriorment, només els sòls de 
tipus agrícola i forestal (de titularitat privada) els correspondrà un preu unitari 
d’expropiació. Es consideren els següents preus unitaris per a cada tipus de sòl: 

 
 

 

 

 

 
Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació 
temporal, la localització de les quals es pot veure al plànol d’ocupacions temporals 
de l’Annex 16 “Estudi de Seguretat i Salut”. Aquestes ocupacions tenen: 

 Apilament i emmagatzematge: 8.877,86 m2 de superfície total. 
 

 Zona per a la ubicació d’instal·lacions: 4.452,91 m2 de superfície total. 
 

A continuació, s’esquematitza aquella superfície d’ambdós ocupacions que serà 
subjecte d’expropiació. 

TIPUS D’OCUPACIÓ IDENTIFICACIÓ PREU UNITARI  (€/m2) 

Parc territorial P22 0,05 €/m2 

Sòl agrícola de valor 21 0,25 €/m2 

Taula 4. Valoració econòmica segons el tipus de sòl.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’altres projectes  
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El cost en concepte d’ocupació temporal s’haurà d’incloure al pressupost per al 
coneixement de l’administració. 

 

3.6. RESUM DE LES VALORACIONS 

A la taula següent es mostra un resum del cost total de les expropiacions, així com 
la superfície a expropiar. 

 

OCUPACIÓ TEMPORAL 
SUPERFÍCIE (m2) COST 

D’EXPROPIACIÓ 
TOTAL (€) P22 21 

Apilament i 
emmagatzematge 

1.697,62 5.057,44 1.349,24 

Zona per a la ubicació 
d’instal·lacions 0,00 3.302,04 825,51 

TOTAL 2.174,75 

Taula 5. Cost previst de les expropiacions per a ocupacions temporals.  
Font: elaboració pròpia 

 

CONCEPTE SUPERFÍCIE (m2) COST (€) 

Expropiacions 36.333,06 12.744,29 

Ocupacions temporals 13.330,77 2.174,75 

Taula 6. Resum de les valoracions realitzades.  
Font: elaboració pròpia 
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Aquest annex constitueix un estudi previ de l’organització i el desenvolupament de 
les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi 
ambient siguin les mínimes possibles, preveient unes alternatives per a la 
circulació de vehicles en casos de necessitat. Cal dir, però, que les afeccions al 
trànsit en l’àmbit del present projecte seran mínimes. Únicament es veurà afectat 
el tram inicial d’enllaç amb la carretera C-243c. 

En primer lloc, es presentarà una llista de les operacions més importants a 
executar al llarg de les obres. A continuació, s’enumeraran les situacions 
provisionals que es poden donar i, finalment, es proposen solucions als problemes 
plantejats. 

 

1.1. NORMATIVA A APLICAR 

La normativa s’aplicarà en base als següents aspectes: 

 Principis generals de senyalització de l’obra.  
 
 Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes. 
 
 Limitació de velocitat.  
 
 Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals.  
 
 Elements de senyalització, abalisament i defenses.  
 
Tot i que, com s’ha comentat, l’afecció al trànsit existent serà mínima, l’estudi de 
les solucions proposades al trànsit durant l’execució de les obres es realitza en el 
present annex. Per a la seva redacció, s’ha tingut en compte la següent normativa 
vigent: 

 Instrucció 8.3-IC “Señalización de Obras”, de 31 d’Agost de 1987. 
 

 Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’abril de 1989. 
 

 “Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas”, del Ministeri de Foment 
(1998). 
 

 Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 
servei de les obres, de 13 d’octubre de 2003.  
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2.1. TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 

L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, 
s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es 
procedirà a disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per 
al Cap d’Obra i Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les 
instal·lacions per al personal (menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems 
d’eines, així com el parc de maquinària. 

A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, immediatament després, 
la fase de moviment de terres amb la localització dels abocadors (pels sòls 
inadequats) i dels materials de préstec (per les aportacions de sòls adequats i tot-
ú), tot comprovant la seva idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran 
condicionades a l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra i de terres de 
préstec. 

S’utilitzarà la pròpia traça del nou vial i els camins forestals ja existents com a 
camins d'accés a l'obra. El viaducte previst s’iniciarà amb independència relativa 
dels moviments de terres generals i fent coincidir la pavimentació de la traça 
principal amb la seva pavimentació, de manera que no s’alteri la seva col·locació. 

 

2.2. CONSTRUCCIÓ DE L’EXPLANADA I EXECUCIÓ DELS FERMS I 
PAVIMENTS 

L’estesa de material per formar l’explanada dependrà, tal i com ja s’ha dit, dels 
moviments de terres generals. Un cop s’hagi finalitzat la construcció de l’explanada 
i de les estructures de passos de drenatge transversal, s’iniciarà la fase d’afermats 
mitjançant l’estesa de la subbase, formada per tot-ú natural, i la base, formada per 
tot-ú artificial. A continuació, s’estendran les capes de mescla asfàltica per trams 
independents; la capa de rodament s’estendrà a la fase final. 

 

2.3. DRENATGE 

Els treballs de construcció dels dispositius de drenatge transversal i longitudinal es 
veuran condicionats pel ritme de construcció de la plataforma. Les obres de 
drenatge transversal s’executaran durant la fase de terraplenat, en el moment en 
què la cota del terraplè es situï lleugerament per sobre de la cota màxima del 
conducte, de manera que sigui necessari excavar una rasa per l’obra de drenatge 
a cada PK corresponent. 

Pel que fa al drenatge longitudinal, les cunetes TTR-15 s’executaran un cop 
estesa la subbase de tot-ú.  

 

2.4. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 

Les operacions destinades a corregir l’impacte ambiental de l’obra es duran a 
terme un cop hagin finalitzat les tasques de construcció de l’explanada. Cap 
d’aquestes mesures afectarà la circulació de vehicles existent. La maquinària 
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necessària per a l’estesa de la terra vegetal i la hidrosembra utilitzarà les 
carreteres i els camins forestals existents per accedir a les obres. 

 

2.5. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ  

Les operacions corresponents a la fase de senyalització i protecció conformen una 
fase final que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa 
de la capa d’asfalt. La senyalització horitzontal (corresponent a la pintura sobre la 
capa de rodadura), la senyalització vertical i la col·locació de les barreres de 
seguretat són les últimes activitats bàsiques contemplades. 
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Aquest projecte, al ser la construcció d’un nou vial sobre un tram verge 
d’infraestructures, no té una afecció directa al trànsit de les vies actuals, 
exceptuant el temps dedicat a l’execució dels enllaços d’inici i final del tram 
projectat i la unió d’aquests amb l’actual traçat. Tanmateix, és cert que la circulació 
de camions per al transport de terres i materials afectarà la circulació sobre 
aquestes vies, tot i que no en requerirà el tall per obres. 

Per tant, l’organització de les obres es pot entendre com dues parts separades. La 
primera, consisteix en l’execució de la traça principal, incloent el viaducte en dos 
trams que creua la línia R4 de Renfe Rodalies i el torrent Bo. Tota aquesta part no 
requereix de cap mesura excepcional de senyalització per a la circulació actual de 
vehicles. A la segona part, consistent en la connexió dels dos extrems del tram, 
s’hi inclouen la construcció de la rotonda, la modificació del passeig Llobregat i la 
intersecció en “T” amb la carretera C-243c (tram inicial), així com la construcció del 
nou calaix de formigó prefabricat (O.D.7) al seu pas pel torrent de Pegueres i la 
connexió amb la zona d’aparcament de l’estació de ferrocarrils RENFE de 
Castellbisbal (tram final).  

Són, precisament, els àmbits corresponents a la segona part de les obres on cal 
plantejar-se mesures provisionals per mantenir la circulació de vehicles sobre les 
carreteres actuals. Concretament, són les dues zones següents: 

 Inici del nou vial. Rotonda d’intersecció amb la carretera C-243c en direcció a 
Martorell i Terrassa.  
 

 Final del nou vial. Connexió amb la zona d’aparcament de l’estació de 
ferrocarrils de RENFE Rodalies de Castellbisbal. 

Tot i que ambdós trams requeriran certa senyalització d’advertència d’obres, 
només es realitzarà un desviament provisional al trànsit quan es connecti la 
rotonda amb la intersecció en “T” de la carretera C-243c (inici del nou vial). Durant 
aquell temps, l’accés de la carretera de Martorell al passeig Llobregat, pertanyent 
a la urbanització de Costablanca, quedarà tallat. La finalització d’aquesta activitat 
correspondrà amb la finalització de l’obra. 

Per tant, durant les obres, es disposarà, en els trams d’inici i final del nou vial, la 
senyalització d'advertència d'obres. Concretament, es disposaran senyals en 
ambdós sentits de la circulació (en el cas de la zona d’aparcament de l’estació de 
ferrocarrils, es tracta d’un carril amb sentit únic) amb suficient antelació per 
informar als conductors de les afeccions que s’estan duent a terme.  

 

Afectació de la 
circulació en 
fase d’obres 
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Figura 1. Punts d’afectació al tràfic durant la fase d’obres.  
Font: elaboració pròpia 

 
A continuació, s’especifiquen els diferents elements adoptats. 

 

3.1. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

Al llarg de les obres, és necessari pintar de color negre la senyalització horitzontal 
preexistent, la qual es substitueix per una altra nova de color groc que delimita els 
nous carrils de circulació provisional a les diferents fases. Degut a que, per al 
present projecte, no és necessari modificar els carrils de circulació de les 
carreteres preexistents, no caldrà aplicar cap tipus de senyalització horitzontal 
indicativa d’obres. 

 

3.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL  

Els senyals verticals provisionals que s’empraran als trams d’inici i final de l’obra, 
segons la Norma 8.3-I.C., seran les següents: 

 Senyalització d’avís d’obres (TP – 18) 
 
 Limitació de velocitat (TR – 301) 

 
 

3.3. BARRERES DE SEGURETAT 

Pel que fa a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils en fase 
d’obres, d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. Sobre Sistemes de Contenció 
de Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 

Els objectius que es perseguiran són, bàsicament, els següents: 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres.  
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 Ordenar la circulació a la zona afectada per les obres. 
 
 Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no 

habitual que representen les obres.  
 
 Donar seguretat als treballadors de les obres. 
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El present annex estableix un pla d'obra per a l'execució de les diferents activitats 
que han estat descrites en el projecte. 

L’execució de les obres es realitzarà segons un programa de treball, el qual consta 
de dues dades bàsiques: 

 El nombre de les unitats bàsiques de cada activitat principal. 
 

 El nombre de dies útils per a l'execució de cada activitat. 

A partir d’aquests dos factors i estimant un rendiment mig dels equips de treball i de 
la maquinària, s'obté el nombre de dies que requereix l'execució de cadascuna de 
les activitats bàsiques i el nombre d'equips de treball i maquinària necessaris per a 
l’execució de les mateixes. 

La programació del pla de treball obtinguda es representa mitjançant el diagrama 
de barres. Aquest diagrama té un caràcter orientatiu de la programació de les obres 
i destaca les diferents activitats que conformen l'obra, juntament amb les barres que 
representen la durada prevista i el moment d'inici de cada actuació. La determinació 
definitiva de l'ordenació i durada de les activitats correspon al contractista, 
respectant els condicionants exigits per la direcció d'obra. 

Així doncs, aquest annex proporciona una ordenació de les diferents activitats en 
una escala temporal, fet que permet al conjunt de l’obra: 

 Garantir la viabilitat tècnica de l'obra. 
 

 Obtenir una aproximació fiable dels termes d'execució de l'obra. 
 

 Evitar interferències entre les diferents activitats. 
 

 Optimitzar els diferents recursos disponibles, obtenint així el millor rendiment 
econòmic i temporal. 

 
Les activitats crítiques corresponen a aquelles activitats que marquen el ritme de 
construcció de l'obra i, per tant, en marquen també la durada total. Un retard en 
qualsevol d'aquestes activitats suposarà un retard en la finalització de l'obra, 
provocant un període més llarg d'execució. S'obtindran un cop ja realitzat el pla 
d'obra. És important, doncs, que aquestes activitats estiguin ben planificades per tal 
d’evitar-ne qualsevol imprevist que afecti a la seva execució i acabi repercutint 
negativament en el conjunt de l'obra. 

 

 

 

 

 

 

Introducció 
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Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació 
s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATS BÀSIQUES UNITAT 

Moviment de terres (desmunt, terraplè, explanada, etc.) m3 

Subbase granular (ZN) m3 

Base granular (ZA) m3 

Mescla bituminosa a la capa intermitja t 

Mescla bituminosa a la capa de rodament t 

Acer per a armadures kg 

Formigó m3 

Encofrats m2 

Drenatge transversal ml 

Drenatge longitudinal ml 

Barreres de seguretat ml 

Marques vials ml 

Hidrosembra m2 

Taula 1. Unitats bàsiques d’obra i unitats de mesura.  
Font: elaboració pròpia 

Unitats 
bàsiques 
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Mitjançant el document “Datos climáticos para carreteras”, editat pel Ministeri 
d’Obres Públiques i Urbanisme l’any 1964, s’obtenen els coeficients mitjans anuals 
del nombre de dies útils de treball. Aquests coeficients s’apliquen de forma concreta 
a cada unitat d’obra i són els que es mostren a la Taula 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Considerant una mitja de 21 dies laborables per mes resulten, de l’aplicació dels 
coeficients anteriors per a les diverses activitats, els següents dies treballats per 
mes: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquelles unitats d’obra que no s’hagi esmentat anteriorment se’ls aplicaran els dies 
útils per analogia amb les activitats que sí s’han considerat. 

 

 

 

 

UNITAT D’OBRA COEFICIENT 

Explanada 0,887 

Àrids per a ferms 0,941 

Regs i tractaments 0,660 

Mescles bituminoses 0,811 

Formigons 0,936 

Marques vials 0,837 

Barreres de seguretat 0,856 

Taula 2. Coeficients mitjos anuals del número de dies útils de treball.  
Font: “Datos climáticos para carreteras”, del Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme 

UNITAT D’OBRA DIES DE 
TREBALL 

Explanada 19 

Àrids per a ferms 20 

Regs i tractaments 14 

Mescles bituminoses 17 

Formigons 20 

Marques vials 18 

Barreres de seguretat 18 

Taula 3. Dies treballats per mes.  
Font: elaboració pròpia a partir dels coeficients extrets del document “Datos 

climáticos para carreteras”, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme 

Dies útils 
de treball 

8 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 
de Castellbisbal 

             Annex 15. Pla d’obra 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

INTRODUCCIÓ 
UNITATS BÀSIQUES 

DIES ÚTILS DE TREBALL 
TEMPS PER ACTIVITAT 
DIAGRAMA DE BARRES 

 

4
       

 

9 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació 
de Castellbisbal 

             Annex 15. Pla d’obra 
 

 



 

A continuació es determinarà quin és el temps necessari per realitzar cadascuna de 
les activitats contemplades per a l’execució del present projecte. 

Per calcular el temps necessari d’execució de cadascuna de les activitats 
contemplades cal tenir en compte el rendiment dels equips i el volum d’obra a 
construir. Un cop calculats els dies necessaris per dur a terme totes les activitats 
(suposant que es treballen 8 hores diàries), s’aplicaran els coeficients correctors 
presentats en el punt anterior per tal de compensar les pèrdues per condicions 
climatològiques adverses i imprevistes. 

 

4.1. DEMOLICIONS I TREBALLS PREVIS 

Signatura de l’Acta de Replanteig_ 
Abans d’iniciar les obres, cal tenir en compte un dia de duració per a la signatura de 
l’Acta de Replanteig. Un cop feta, ja es poden iniciar les obres referents a la 
construcció de la nova traça. 

Instal·lacions i condicionament_  
Les obres s’iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d’obra (oficines, vestuaris, lavabos, etc.) i amb el 
condicionament dels terrenys destinats a l’apilament, a l’emmagatzematge i al parc 
de maquinària. Aquestes tasques tindran una duració de 5 dies. 

Esbrossada_ 
A continuació, una de les primeres tasques d’envergadura a realitzar és 
l’esbrossada de les superfícies afectades per l’obra. Si bé el tram final de l’obra 
requereix poca superfície d’esbrossada, el primer tram en requerirà molta, pel fet de 
localitzar-se en massa boscosa i en zones de difícil accés. Dins aquesta fase també 
es considera l’extracció de la capa superficial que forma l’actual camí forestal, ja que 
la nova traça s’hi ubicarà parcialment a sobre. També caldrà preparar l’explanada i 
els accessos a la zona de construcció del viaducte per tal d'instal·lar les grues i la 
maquinària necessària per a la seva construcció. 

Amb tot, es considerarà un rendiment mig de 695 m2/h. Com que cal esbrossar un 
total de 37.411,02 m2 (aquesta superfície comprèn tota la traça projectada, incloent 
desmunts i terraplens projectats), tenint en compte un coeficient de majoració de 
0,887, suposarà una durada total de 8 dies. A més, s’afegirà un dia més a la durada 
total d’aquesta activitat, per tal de garantir el correcte tractament de les restes 
vegetals més importants, les quals seran traslladades a plantes de tractament per 
al seu profit industrial. 

Reposició dels serveis afectats_ 
Per altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament amb la 
realització d’aquests treballs previs. Es desviaran i arranjaran tots els serveis 
afectats i, considerant la magnitud d’aquests, s'ha considerat que la seva desviació 
suposarà un treball de 10 dies hàbils de durada. 

 

Temps per 
activitat 
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UNITAT D’OBRA DURADA 

Signatura de l’Acta de Replanteig 1 dia 

Instal·lacions i condicionament 5 dies 

Esbrossada 9 dies 

Reposició dels serveis afectats 10 dies 

Taula 4. Durada de les operacions de demolició i treballs previs.  
Font: elaboració pròpia 

 

4.2. MOVIMENT DE TERRES 

Un cop la superfície es troba lliure de vegetació, ja es poden iniciar les operacions 
relacionades amb el moviment de terres. Aquesta activitat comprèn les demolicions, 
el rebuig i esbrossi del terreny, l'excavació de terra vegetal, l'excavació de 
l’explanada i la construcció de talussos i terraplens. 

Retirada i a l’emmagatzematge de la terra vegetal_ 
Primerament, es procedirà a la retirada i a l’emmagatzematge de la terra vegetal, 
tant de les zones de desmunt com de les zones de futur terraplè. En total, es calcula 
la necessitat de retirar 10.083,2 m3 de terra vegetal. Aquesta activitat es realitzarà 
amb un equip format per un tractor sobre erugues de 300 CV i una pala carregadora 
sobre pneumàtics d’1 m3 de capacitat, amb un rendiment global de mitjana de 73 
m3/h. Per tant, considerant un coeficient corrector de 0,887, s’estima una durada 
total de 20 dies.  

Excavació de desmunts_ 
Les excavacions dels desmunts per a la regularització del traçat es farà de forma 
mecànica amb els mateixos equips i maquinària que la considerada per la retirada 
de la terra vegetal, de manera que es considera el mateix rendiment. S’hauran 
d’excavar 23.587,5 m3, el que suposa un total de 46 dies. Aquesta tasca pot 
començar 2 dies després del començament de la retirada de la terra vegetal, per tal 
de treballar en paral·lel i disminuir la durada de l’obra. 

Execució de terraplens_ 
Per a l’execució de terraplens s’utilitzarà un equip format per un tractor (Bulldozer), 
una motoanivelladora de 150 CV, un compactador vibratori de 25 t i un camió 
regador d’aigua. El rendiment del terraplenat, tenint en compte aquest conjunt, 
s’estima en 171 m3/h. Per tant, considerant un volum total de 42.803,9 m3, aquesta 
operació tindrà una durada de 36 dies. Degut a que part del material excavat és 
adequat per a ser usat com a coronació de terraplè, aquesta tasca s’haurà d’iniciar 
10 dies després de l’inici de l’excavació en desmunt. 

Coronació de l’explanada_ 
A continuació, caldran 16 dies més per executar la coronació de l’explanada. 
Aquesta activitat, però, s’anirà realitzant a mida que s’acaba el terraplè. Per tant, 
l’explanada s’acabarà 14 dies després d’haver finalitzat l’execució del terraplè. 
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UNITAT D’OBRA DURADA 

Retirada i emmagatzematge de terra vegetal 20 dies 

Excavació de desmunts 46 dies 

Execució de terraplens 36 dies 

Coronació de l’explanada 16 dies 

Taula 5. Durada de les operacions de moviment de terres.  
Font: elaboració pròpia 

 

 

4.3. ELEMENTS DE DRENATGE 

Drenatge transversal_ 
El drenatge transversal s’iniciarà un cop hagin començat les operacions de 
terraplenat corresponents, i es finalitzarà en funció de cada terraplè. S’estima que 
aquestes obres siguin relativament lentes, ja que requereixen que les operacions de 
moviment de terres estiguin relativament avançades. Tenint en compte les 6 obres 
de drenatge transversal previstes (el viaducte no es té en compte aquí, però sí el 
calaix de formigó corresponent a la O.D. 7), la durada total serà de de 25 dies. 

Drenatge longitudinal_ 
El drenatge longitudinal està format, bàsicament, per les baixants dels terraplens, 
les cunetes TTR i un dren que està situat sota d’aquestes. S’iniciarà un cop estiguin 
gairebé finalitzades les operacions de terraplenat en coronació en un tram 
suficientment llarg. La primera tasca consistirà en la creació de les rases pels tubs 
de drenatge i, un cop les operacions referents a l’explanada hagin finalitzat, i abans 
que s’iniciïn les operacions de pavimentació, s’establiran els drenatges. 

Les cunetes es realitzaran un cop la rasant arribi a la cota prevista i les baixants es 
finalitzaran entre la fi del terraplenat de terra vegetal i l’inici de les operacions de 
jardineria. La cuneta tipus TTR-15 tindrà una longitud de  1.882,7 m, i les obres per 
a la seva implantació es realitzaran amb un rendiment de 30 m/h, fet que significa 
una durada de 9 dies hàbils. A més, cal afegir l'execució de la rasa per al tub que 
actuarà de dren al llarg de la cuneta, amb la mateixa longitud que aquesta i un 
rendiment de 45 m/h, fet que suposa un total de 6 dies. També cal comptar amb els 
dies necessaris per executar els 2.574,4 m de cuneta trapezoïdal a peu de terraplè, 
amb un rendiment de 20 m/h, és a dir, 19 dies. Per a les feines complementàries, 
com ara la col·locació d'arquetes i brocs de desguàs, es pot estimar una durada de 
10 dies hàbils. 

UNITAT D’OBRA DURADA 

Drenatge transversal 25 dies 

Drenatge longitudinal 44 dies 

Taula 6. Durada de les operacions de drenatge.  
Font: elaboració pròpia 
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4.4. FERMS I PAVIMENTS 

La construcció de les diferents capes del ferm depèn directament de les obres 
d’execució de l’explanada, així com de les instal·lacions de drenatge. 

En aquesta fase de l’obra es disposaran el conjunt de capes que conformaran la 
futura traça vial. Per a la seva col·locació es seguirà un ordre ascendent, començant 
per la capa de tot-ú i acabant amb la capa de rodadura de mescla bituminosa. 

Base i subbase de tot-ú_ 
Els ferms i paviments es podran començar a executar a meitat del procés d'execució 
de les mesures correctores d'impacte ambiental. S'ha d'estendre un volum total de 
4.329,8 m3 de tot-ú natural i un volum de 3.463,8 m3 de tot-ú artificial. Considerant 
un rendiment per equip de 140 m3/h i un coeficient de majoració de 0,941, la durada 
total serà de 8 dies. 

Reg d’imprimació_ 
Un cop estesa les capes de tot-ú, s'executaran els regs d’imprimació. El rendiment 
per equip és de 500 m2/h i la superfície de treball és de 17.319 m2. El coeficient de 
minoració és de 0,660 i, per tant, la durada dels regs d’imprimació serà de 7 dies. 
Per aquesta activitat, i per tal de guanyar temps, s’utilitzaran dues màquines i, 
d’aquesta manera, poder reduir el temps a 4 dies. 

Capes intermèdies de mescla bituminosa_ 
Aquesta tasca s'inicia dos dies després del començament de l'extensió del reg 
d'imprimació. Es disposaran un total de 3.983,4 tones i els coeficients per al càlcul 
són: rendiment de 122 t/h i coeficient de minoració de 0,811. Amb tot, l’execució de 
la capa intermèdia de mescla bituminosa tindrà una durada total de 3 dies per a 
cada capa. 

Reg d'adherència_ 
Després d'haver estès la primera capa de mescla bituminosa s'executaran els regs 
d'adherència. Caldrà realitzar regs d’adherència entre les dues capes intermèdies 
de 5 cm i la capa de rodadura de 2 cm. El rendiment per equip és de 700 m2/h i la 
superfície de treball és de 17.319 m2 (s’han de realitzar dues passades). El 
coeficient és de 0,660. Per reduir el temps de l’activitat, s'empraran 2 màquines, de 
manera que la durada final serà de 6 dies (3 dies per a cada passada) 

Capa de rodadura de mescla bituminosa_ 
Es disposaran un total de 17.319 m2 de mescla i els coeficients per al càlcul són: 
rendiment de 1.450 m2/h i coeficient de minoració de 0,811. La durada serà, doncs, 
de 2 dies. 

Voreres_ 
Les voreres ocuparan un total de 6.707,39 m2 al llarg de tot el vial. La seva 
implantació suposa estendre una capa de base de 10 cm de formigó HM-15, 3 cm 
de morter amb sorra i la col·locació de panots de 4 cm de gruix, així com la separació 
entre plataforma i vorera mitjançant les rigoles. Amb tot, es considera que es 
dedicaran 10 dies útils de treball, tenint en compte que la col·locació dels panots és 
una tasca relativament lenta. Les voreres s’iniciaran un cop ja estesa la capa de 
rodadura. 
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Taula 7. Durada de les operacions de realització dels ferms i paviments.  
 Font: elaboració pròpia 

 

4.5. VIADUCTE I MUR 

Analitzant projectes similars i considerant la magnitud del present projecte, el qual 
té una longitud de 30 metres (el primer tram) i 80 metres (el segon tram), s’estima 
que les obres de construcció tindran una durada total de 80 dies. 

La construcció del viaducte és una de les activitats amb una major durada i, per tant, 
caldrà començar la seva construcció just quan s'hagi adaptat la zona per a la 
maquinària d'obra, intentant no endarrerir les activitats posteriors.  

Per altra banda, s’estima que l’execució del mur, el qual té una longitud de 30 metres 
i una alçada màxima de 3,70 metres, tindrà una durada de 3 dies. 

 

 

4.6. SENYALITZACIÓ I ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

Per a poder iniciar les operacions de senyalització es considera necessària la 
finalització de les operacions de pavimentació. 

S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia a la 
de les senyals verticals, mentre que la senyalització horitzontal resulta independent 
d’aquestes dues tasques. 
Marques viàries_ 
El pintat de les marques viàries vindrà determinat pel pintat de les línies de major 
longitud, que són les de 10 cm d'amplada. Així, tenint en compte que es considera 
una rendiment de 630 m/h, aquesta tasca tindrà una durada de: 

2.497 m / 630 m/h / 8h/dia / 0,811 = 1 dia 

Senyalització vertical_ 
La instal·lació de la senyalització vertical es pot realitzar en uns 4 dies de treball. 

Tanques de seguretat_ 
Les tasques de col·locació de les barreres de seguretat vindran determinades per 
la instal·lació dels 1.777,14 m de barrera mixta de fusta i acer tipus Euro MB1, ja 
que suposa molta més longitud que la necessària amb els prètils mixtos, de barana 

UNITAT D’OBRA DURADA 

Base i subbase de tot-ú 8 

Reg d’imprimació 4 

Capes intermèdies de mescla bituminosa 6 

Regs d’adherència 6 

Capa de rodadura de mescla bituminosa 2 

Voreres 10 
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metàl·lica i de formigó, emprats al viaducte. Així, la col·locació de les barreres tindrà 
una durada de: 

1.777,14 m / 13,75 m/h / 8h/dia / 0,811 = 20 dies 

Amb tot, combinant l'execució de les operacions de senyalització, la durada total no 
hauria d’anar més enllà de 24 dies hàbils. 

Taula 8. Durada de les operacions de senyalització i elements de protecció.  
Font: elaboració pròpia 

 

4.7. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

La instal·lació de l’enllumenat públic al llarg de tot el vial projectat comporta la prèvia 
instal·lació de la línia elèctrica i la col·locació de totes les faroles. Amb tot, s’ha 
considerat que l’execució de la totalitat de la xarxa comportarà uns 15 dies de treball. 

 

4.8. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 

Les actuacions corresponents a aquest àmbit vindran determinades per la 
finalització de l’explanada. Així, l’estesa de 3.352,9 m3 de terra vegetal sobre els 
talussos de terraplè, comptant un rendiment de 80 m3/h,  tindrà una durada d’uns 6 
dies hàbils, a comptar des de l’acabament de la construcció de l’explanada. 

Pel que fa a la hidrosembra, aquesta es realitzarà dos dies després d’haver iniciat 
l’estesa de la terra vegetal, i es disposarà sobre tota la superfície a restaurar, 
corresponent a 24.102,2 m2. Amb un rendiment de 220 m2/h, la durada d’aquesta 
operació serà de 16 dies hàbils; de manera que el temps global que correspon a 
aquest capítol serà de 18 dies. 
 

 

  

UNITAT D’OBRA DURADA 

Marques viàries 1 

Senyalització vertical 4 

Tanques de seguretat 20 

UNITAT D’OBRA DURADA 

Terra vegetal 6 dies 

Hidrosembra 16 dies 

Taula 9. Durada de les operacions de les mesures 
correctores d’impacte ambiental.  

Font: elaboració pròpia 
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Un cop determinats els temps dedicats a cadascuna de les unitats, s’ha realitzat el 
diagrama de barres (diagrama de Gantt), que s’inclou com a apèndix al present 
annex. S’hi han representat les principals activitats de les obres, la seva durada i les 
relacions que existeixen entre elles. 

Per a la confecció del diagrama s’ha tingut en compte l’ordre cronològic a què 
obliguen les relacions de dependència entre les activitats. Així, en alguns casos, 
certes unitats es realitzen en major temps del que és estrictament necessari, ja que 
la seva finalització depèn de les operacions d’altres unitats, a les quals han d’ajustar-
se. 

Cal assenyalar que tots els estudis efectuats en el present annex es poden 
desenvolupar de forma molt més exhaustiva i precisa. En certs casos, fins i tot, la 
modificació dels processos constructius de certes unitats podria comptar 
modificacions destacades en els temps exigits. 

Tot i així, 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, tal i com es pot veure en el diagrama adjunt que es presenta a continuació, 
el termini d’execució de l’obra és de més de 5 mesos (121 dies hàbils). 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 
de barres 
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1. APÈNDIX 1_       
 



Id Nombre de tarea Duración

1 Connexió Costablanca - Estació Renfe Castellbisbal 121 días

2 Inici de l'obra 0 días

3 Acta de Replanteig 1 día

4 Treballs previs 17 días

5 Instal·lacions provisionals 5 días

6 Esbrossada 9 días

7 Reposició dels serveis afectats 10 días

8 Moviment de terres 62 días

9 Retirada i emmagatzematge de terra vegetal 20 días

10 Excavació de desmunts 46 días

11 Execució de terraplens 36 días

12 Coronació de l'explanada 16 días

13 Drenatge 57 días

14 Drenatge transversal 25 días

15 Cuneta TTR - 15 9 días

16 Dren longitudinal 6 días

17 Cunetes a peu de terraplè 19 días

18 Arquetes i brocs de desguàs 10 días

19 Baixants 7 días

20 Ferms i paviments 36 días

21 Base i subbase de tot-ú 8 días

22 Reg d'imprimació 4 días

23 Capa intermèdia de mescla bituminosa 3 días

24 Reg d'adherència 3 días

25 Capa intermèdia de mescla bituminosa 3 días

26 Reg d'adherència 3 días

27 Capa de rodadura de mescla bituminosa 2 días

28 Voreres 10 días

29 Viaducte 80 días

30 Mur 3 días

31 Senyalització i elements de protecció 24 días

32 Marques viàries 1 día

33 Senyalització vertical 4 días

34 Tanques de seguretat 20 días

35 Xarxa d'enllumenat públic 15 días

36 Mesures correctores d'impacte ambiental 18 días

37 Estesa de terra vegetal 6 días

38 Hidrosembra 16 días

39 Control de qualitat 121 días

40 Reducció d'impacte ambiental 121 días

41 Seguretat i salut 121 días

42 Fi d'obra 0 días

07/01

23/06

F P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M

diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio

tri 4, 2015 tri 1, 2016 tri 2, 2016 tri 3, 2016

Activitat Fita Resum de l'activitat Resum del projecte

Página 1

Proyecto: Diagrama de Gantt

Fecha: vie 09/01/15
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1.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques que permetin fixar els 
paràmetres per a la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 
d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 
de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 
del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat 
i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació 
i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

 

 

    

 

    

1.2. DADES DEL PROJECTE 

Tipologia de l’obra_  
El Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb 
l’estació de ferrocarrils de Castellbisbal inclou les actuacions necessàries per a definir 
a nivell constructiu allò que es va definir, de manera molt general, en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal (Vallès Occidental), aprovat l’any 
2008. 
 
Aquest projecte es centra a millorar la relació territorial entre les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de RENFE de Castellbisbal i, 
conseqüentment, el mateix nucli urbà, tot modificant-ne el traçat i les condicions 
actuals. D’aquesta manera es vertebrarà transversalment el terme i també generaria 
una línia de bus (L2) molt més atractiva i ràpida, millorant així la connexió amb 
l’estació de FGC. 

Amb la construcció d’aquest nou traçat s’obrirà una nova via transversal de relacions 
entre el nucli urbà i una de les zones del terme que més aïllades queden a nivell viari 
i, conseqüentment, també social. 
 
 
 
 

DADES D’AUTORIA 

Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut Roger Pi Sardà 

Autor del Projecte Roger Pi Sardà 

Taula 1. Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut i del Projecte            

Introducció 
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Pressupost d’execució material del projecte_  
El pressupost de l’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de 
QUARANTA-VUIT MIL SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-
CINC CÈNTIMS (48.798,45 €). 

Termini d’execució_ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 5,75 mesos. 

Mà d’obra prevista_ 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 19 persones. 

Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra_ 

 Cap de colla 
 Oficial 1a 
 Oficial 1a paleta 
 Oficial 1a electricista 
 Oficial 1a muntador 
 Oficial 1a d'obra pública 
 Oficial 1a jardiner 
 Oficial 1a llenyataire 
 Ajudant d'electricista 
 Ajudant de muntador 
 Ajudant de jardiner 
 Ajudant 
 Manobre 
 Manobre especialista 
 Peó jardiner 

 

SITUACIÓ I COMUNICACIONS 

Emplaçament Urb. Costablanca / Estació Renfe Castellbisbal 

Població Castellbisbal 

Carreteres C-243c / BV-1501 

SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 

Aigua Aigües de Castellbisbal, Empresa Mixta, SL 

Gas Gas Natural 

Electricitat Fecsa-Endesa 

Telecomunicacions Telefònica 

Taula 2. Situació i comunicacions de l’àmbit d’estudi  

Taula 3. Subministrament i serveis existents a l’àmbit d’estudi  
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Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra_ 

 Accessoris genèrics per a tubs de polietilè 
 Acer en barres corrugades 
 Arbres de fulla caduca 
 Arbusts de fulla perenne  
 Baranes d'acer 
 Barreges de cespitoses 
 Barreres 
 Caixes de connexions i tallacircuits 
 Caixes generals de protecció 
 Calçs 
 Centralitzacions d'escomeses 
 Centres de comandament 
 Ciments 
 Claus 
 Columnes 
 Conductors de coure de 0,6/1 kv 
 Conductors de coure nus 
 Electrovàlvules 1'' 
 Elements especials per a conductors 
 Elements especials per a projectors 
 Elements especials per a suports de llumeneres 
 Filferros 
 Filtres 
 Formigons estructurals en massa 
 Formigons per a paviments 
 Formigons sense additius 
 Graves 
 Lamines de polietilè drenants 
 Lligants hidrocarbonats 
 Llumeneres per a vials públics 
 Manòmetres 
 Materials auxiliars per a drenatges 
 Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
 Materials auxiliars per a paviments de formigó 
 Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 
 Materials auxiliars per a pous de registre 
 Materials auxiliars per a proteccions vials 
 Materials auxiliars per a tanques exteriors 
 Materials especials per a membranes 
 Materials per a galeries de serveis 
 Materials per a làmines separadores 
 Materials per a pous de registre circulars 
 Mescles bituminoses contínues en calent 
 Morters amb additius 
 Neutres 
 Panots 
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 Parts proporcionals d'elements de muntatge per a tubs de polietilè 
 Peces de morter de ciment per a escossells 
 Peces de morter de ciment per a rigoles 
 Peces i llambordins de formigó de forma regular 
 Peces rectes de formigó per a vorades 
 Pilons metàl·lics 
 Pintures per a senyalització 
 Planxes de poliestirè 
 Plaques de connexió a terra 
 Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 
 Projectors per a exteriors 
 Puntals 
 Reguladors de pressió 
 Saulons 
 Senyals 
 Sorres 
 Tanques amb reixat metàl·lic 
 Taulers 
 Taulons 
 Terres 
 Terres i substrats per a jardineria 
 Tot-ú 
 Tub de doble paret 
 Tubs de polietilè de densitat alta 
 Tubs de PVC per a clavegueres i col·lectors 
 Tubs de PVC per a drenatges 
 Tubs flexibles de polietilè 
 Tubs flexibles de PVC 
 Tubs rígids de PVC 
 Ventoses 
 
Maquinària prevista per executar l’obra_ 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 
 Retroexcavadora amb martell trencador 
 Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
 Fresadora de paviment 
 Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 
 Retroexcavadora, de mida petita 
 Retroexcavadora mitjana 
 Mini carregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm 

d'amplària 
 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
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 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
 Motoanivelladora petita 
 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm 
 Motoanivelladora de 150 hp 
 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
 Camió de 7 t 
 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
 Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
 Camió cisterna de 8 m3 
 Camió cisterna de 6000 l 
 Camió grua 
 Camió grua de 5 t 
 Camió grua de 10 t 
 Camió cistella de 10 m d'alçada com a màxim 
 Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Grua autopropulsada de 12 t 
 Furgoneta de 3500 kg 
 Vibrador intern de formigó 
 Camió amb bomba de formigonar 
 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
 Formigonera de 165 l 
 Formigonera de 250 l 
 Estenedora per a paviments de formigó 
 Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
 Escombradora autopropulsada 
 Màquina tallajuntes 
 Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
 Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
 Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
 Remolinador mecànic 
 Regle vibratori 
 Regle vibratori per a formigonat de soleres 
 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
 Moto serra per a la tala d'arbres 
 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Grup electrogen de 45/60 kva, amb consums inclosos 
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 Grup electrogen de 80/100 kva, amb consums inclopressor portàtil de 7/10 m3/min 
de cabal 
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2.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

Es faran els tràmits adients per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 
s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme el Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 
tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V - 750 de coure de 
seccions adequades, canalitzades en tub de PVC rígid, blindat o flexible, segons el 
seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir el pas de 
vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant un fil elèctric 
de coure nu que estarà connectat a una javelina i plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei_ 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense 

pas de vehicles. 
 

Quadre General_ 

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant un diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a l’enllumenat i les eines elèctriques de doble 
aïllament, la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts 
en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, 
etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran 
tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà 
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, 
després d’haver realitzat els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús d’una clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb una senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 
 

Conductors_ 

 Disposaran d’un aïllament de 1000 V de tensió nominal, que es pot reconèixer per 
la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

Instal·lacions 
provisionals 
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 Els conductors aniran soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, 
allunyats de les zones de pas de vehicles i/o persones. 

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs” d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i envetats. 
 

Quadres secundaris_ 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 
ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Connexions de corrent_ 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, amb excepció de la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

 

 

 

 

 

 

 No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

APARELLATGE D’EQUIPS SECUNDARIS PER PLANTA 

1 Magnetotèrmic general de 4P 30 A 

1 Diferencial de 30 A 30 mA 

1 Magnetotèrmic 3P 20 mA 

4 Magnetotèrmics 2P 16 A 

1 Connexió de corrent 3P + T 25 A 

1 Connexió de corrent 2P + T 16 A 

2 Connexió de corrent 2P 16 A 

1 Transformador de seguretat (220 V / 24 V) 

1 Connexió de corrent 2P 16A 

Taula 4. Aparellatge d’equips secundaris per planta 

LLEGENDA DE LES CONNEXIONS DE CORRENT 

Connexió de 24v. Violeta 

Connexió de 220v. Blau 

Connexió de 380v. Vermell 

Taula 5. Llegenda de les connexions de corrent 
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Maquinària elèctrica_ 

 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 El guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos 

es connectaran a terra. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

Enllumenat provisional_ 

 El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 La fase es connectarà al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-

ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

Enllumenat portàtil_ 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 V o, alternativament, 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 

  

2.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  

2.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
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2.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes 
a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

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

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball i, en el cas que això no fos possible, 
es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles on s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip 
de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats complirà amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, 
etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots 
ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, segellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influència d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors, els quals són accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
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evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets 
tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 
immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzemat o concentració d’embalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 
 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra_ 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com 
a màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix 
una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 
sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
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Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o a un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit. 

 

3.1. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Lavabos i local de dutxes_ 
Es disposarà un mòdul de sanitaris de 3,7 x 2,3 x 2,3 m per a tot el personal de l'obra, 
que inclou 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i 
complements de bany. 

Vestuaris_ 
Es disposarà d'un local de vestuaris de 8,2 x 2,5 x 2,3 m per a tots els treballadors de 
l'obra. 

Menjador_ 
Es disposarà d'un local de menjador de 6 x 2,3 x 2,6 m per a tots els treballadors de 
l'obra. 

Aquest estarà equipat amb quatre bancs allargats de 3 m, dues taules per a 6 
persones, un punt de subministrament d’aigua (2 aixetes i una pica rentaplats), 1 
microones, 1 nevera elèctrica, i un cubell hermètic (60 L de capacitat, amb tapa) per 
a dipositar les escombraries. 

Local d'assistència a accidentats_ 
Tenint en compte que el nombre de treballadors de l'obra és de 12 persones, només 
serà necessari disposar d'un armari farmaciola emplaçat a l'oficina de l’obra. 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat, com a 
mínim, de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gasses, benes sanitàries 
de diferents grandàries, benes elàstiques compressives auto adherents, esparadrap, 
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a 
picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 desinfectants i antisèptics autoritzats 
 gases estèrils 
 cotó hidròfil 
 benes 

Serveis de 
salubritat i 
confort del 

personal 
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 esparadrap 
 apòsits adhesius 
 estisores 
 pinces 
 guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
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4.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. Als accessos 
per a vehicles es tindrà molta cura de l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  
mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o 
passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposaran de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i les transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o, en el seu defecte, es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma 
i arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala de “gat” estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 
m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat amb les 
instruccions del fabricant o l’importador. 

  

4.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general, els locals destinats a tallers tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptant els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 
treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada 
i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense 
càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 
independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 
separació entre màquines i/o equips mai serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt 
del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran dels mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

Àrees 
auxiliars 

21 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal 
             Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut   –Memòria– 

 
 



 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 

L’accés als diferents tallers provisionals d’obra ha de restar restringit exclusivament 
al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 
pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en, el seu defecte, es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat amb les instruccions del fabricant o l’importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora 
(no inferior a 10 cops). 

  

4.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general, el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 
maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 
comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
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El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’esbrossada. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que, 
previsiblement, s’originaran, així com les instal·lacions de reciclatge més properes per 
tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, i serà el contractista qui farà front als 
costos que això comporti. 

Si a les excavacions i als moviments de terres apareixen antics dipòsits o canonades, 
no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
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El Contractista és responsable d’assegurar-se, per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o a tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establiran 
mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència 
als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els 
treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa 
amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, de 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

6.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir al Pla 
de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions 
de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant 
 Plom, Crom, Mercuri, Níquel 
 Sílice 
 Vinil 
 Urea formol 
 Ciment 
 Soroll 
 Radiacions 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis 
 Gasos liquats del petroli 
 Baixos nivells d’oxigen respirable 
 Animals 
 Entorn de drogodependència habitual 

 

6.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i, com a mínim, amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o, en el seu defecte, 
amb nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

Tractament de 
materials i/o 
substàncies 

perilloses   
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 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
 El número CEE, si en té. 
 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari 
la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables_ 
Emmagatzematge en un lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. El possible punt d’ignició 
més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció_ 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants_ 
La seva presència estarà adequadament senyalitzada. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols, per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat 
dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica a l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

7.1. SERVEIS AFECTATS 

Els Plànols, així com d’altra documentació que el Projecte incorpora relativa a 
l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous 
i, en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries, tenen un 
caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no seran 
objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista està obligat a la 
seva pròpia investigació, per a la qual cosa sol·licitarà plànols de situació als titulars 
d’obres i serveis, i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà 
del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 

  

7.2. SERVITUDS 

A la documentació del Projecte i a la facilitada pel Promotor s’incorporen els aspectes 
relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera 
de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies 
per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no podran ser objecte de reclamacions per 
carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les 
despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 

Condicions 
de l’entorn 
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rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

 

7.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 

El municipi de Castellbisbal es troba a la comarca del Vallès Occidental i, per tant, es 
caracteritza per temperatures suaus durant l'estiu i pluviositat baixa, pròpies del clima 
mediterrani. 

Tenint en compte les condicions climàtiques de la zona, no es preveuen treballs amb 
exposicions a condicions climàtiques que puguin impedir el correcte funcionament de 
l'obra. 

  

7.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 

Per la naturalesa del terreny on s’emplaça el nou vial es descarta la possibilitat de 
lliscament generalitzat. Els materials presents a la zona tenen unes propietats 
intrínseques molt bones, el que garanteix totalment la seva estabilitat en desmunts, 
talussos, moviments de terres, etc. Cal tenir en compte que a la zona existeixen una 
quantitat elevada de talussos, pertanyent als actuals camins forestals, amb pendent 
superior al 15% que s’han mantingut estables al llarg dels anys. 

Tenint en compte les característiques del terreny, es preveu que les rases per 
instal·lació de serveis tinguin una estabilitat suficient en vertical durant la seva 
excavació, si bé caldrà prendre les precaucions de seguretat adequades si s’ha de 
treballar en el seu interior. A nivell mecànic, es preveu que en la excavació podrà 
utilitzar-se maquinària convencional, sense descartar que en alguns trams s’hagi de 
recórrer a altres mitjans. 
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Les unitats constructives que es preveuen a l’obra són les que s’esquematitzen a 
continuació.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

UNITATS CONSTRUCTIVES 

Enderrocs  Enderrocs d'elements soterrats a poca fondària 
 Enderrocs d'estructures aèries 

Esbrossada  Esbrossada de massa boscosa i terra vegetal 
 Transport de materials extrets a l’esbrossada 

Moviments de terres 
 

 Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i 
retalussat en desmunt 

 Excavació de rases i pous 
 Rebliments superficials, terraplenat / pedraplenat 
 Càrrega i transport de terres o runes 

Tancaments i 
divisòries Tancaments exteriors (obra) 

Revestiments Pintats - envernissats 

Paviments 
 Paviments amorfs (formigó, bases, sub-bases, tot-ú, materials 

bituminosos i regs) 
 Peces (pedra, ceràmica, morter, etc..) 

Proteccions i 
senyalització Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics 

Instal·lacions de 
drenatge, d'evacuació 

i canalitzacions 

Elements soterrats (claveguerons, pous, drenatges longitudinals i 
transversals) 

Instal·lacions 
elèctriques Instal·lacions elèctriques 

Instal·lacions 
d'enllumenat Instal·lacions d'enllumenat 

Equipaments Mobiliari urbà 

Jardineria Moviments de terres i plantació 

Taula 6. Unitats constructives previstes a l’obra 

Unitats 
constructives 
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El Contractista, amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives, n’haurà 
de perfilar l’anàlisi de cada una, d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  

9.1. PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 

 

9.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

L'ordre d'execució dels treballs serà el següent: 

 Treballs previs i demolicions 
 Moviment de Terres 
 Afermats  
 Senyalització i seguretat vial 
 Drenatge transversal 
 Drenatge longitudinal 
 Mesures correctores 

 

9.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament, adjunt al 
Pla d’Obra del present projecte. 

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, haurà de reflectir les variacions 
introduïdes respecte al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

PROGRAMACIÓ DEL TEMPS 

Llista d’activitats Relació d’unitats d’obra. 

Relacions de 
dependència 

Relació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 

Durada de les 
activitats 

Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

Taula 7. Aspectes a tenir en compte en la programació del temps efectiu de duració 

Determinació 
del procés 

constructiu 

34 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal 
             Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut   –Memòria– 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

       

 

INTRODUCCIÓ DE L’ESTUDI  
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
ÀREES AUXILIARS 

TRACTAMENT DE RESIDUS 
TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

CONDICIONS DE L’ENTORN 
UNITATS CONSTRUCTIVES 

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
SISTEMES DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS AL PROCÉS CONSTRUCTIU 

MEDIAMBIENT LABORAL 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
RECURSOS PREVENTIUS 

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  
PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

35 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal 
             Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut   –Memòria– 

 
 



 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre), les “Reglas generales de 
seguridad para màquines” (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i les 
Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent a les 
Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 
Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes de 
seguretat i salut 

inherents al procés 
constructiu 
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11.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra 
i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n 
derivin. 

  

11.2. IL·LUMINACIÓ 

Encara que la majoria dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
s’hauran de tenir presents, en el Pla de Seguretat i Salut, algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de 
treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador, així com les 
variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 

 

INTENSITATS MINIMES D’IL·LUMINACIÓ ARTIFICIAL 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux 
Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux 
Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 
calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. 
Baixes exigències visuals. 

200 lux 
Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 
treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fresat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en 
bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux 
Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 
d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 
constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, 
treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Taula 8. Intensitats mínimes d’il·luminació artificial segons els diferents treballs relacionats amb la 
construcció 

Mediambient 
laboral 
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11.3. SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 
de la construcció: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel Contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 

 PRIMER: Supressió del risc en origen. 
 SEGON: Aïllament de la part sonora. 
 TERCER: Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

NIVELLS SONORS GENERATS PER LA INDÚSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓ 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 Db 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’erugues 100 dB 

Pala carregadora d’erugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixa claus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

Taula 9. Nivells generats per la indústria de la construcció 
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mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 

  

11.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens pot donar lloc a les següents 
afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Emfisemes pulmonars 
 Pneumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (SiO2) 
que és el component que la fa especialment nociva, com a causant de la 
pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, que ve donat per la fórmula: 

C = 
10

% SiO2+2
   [mg/m3] 

La mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules 
més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents aspectes: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 
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 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueu i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra 
la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITATS I MESURES PREVENTIVES 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semi autònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics 
 o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat 
 i soldadura elèctrica Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueu  
i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

Taula 10. Activitats i mesures preventives per evitar la pols 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 

 

11.5. ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 

 PRIMER: Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
 SEGON: Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 
 TERCER: Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
 QUART: Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
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 CINQUÈ: Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
 SISÈ: Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 

de matèria. Il·luminació suficient. 
 SETÈ: Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 

de suport provisionals. 
 VUITÈ: Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
 NOVÈ: Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
 DESÈ: Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
 ONZÈ: Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  

11.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 
(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetres). 
Inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüent i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges_ 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida pels teixits superficials, produint un 
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor 
i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra com a possible font de 
les radiacions. 
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La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació, que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles_ 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’afectar la retina. 

Radiacions ultraviolades_ 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanòmetres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 

Taula 11. Regions en què es divideix la radiació 
ultraviolada convencionalment 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 
a la indústria i representa poc risc, contràriament a les radiacions UVB i UVC, que són 
més perilloses. La norma més completa és nord americana i està acceptada per la 
WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, essent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos 
s’haurà de dur a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 
d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord amb la 
llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. A l’equip, o a prop seu, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 

REGIONS DE LA RADIACIÓ UV 
UVA 315 - 400 nm de longitud d’ona 

UVB 280 - 315 nm de longitud d’ona 

UVC 200 - 280 nm de longitud d’ona 
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protegida. Dins de l’àrea de protecció s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi al costat 
d’una font de radiació UV no protegida, haurà de fer ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 
donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 
conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol, però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 
de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

Làser_ 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o contínua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls, si estan exposats 
a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el pols 
curt de radiació impacte sobre el teixit, causant una àmplia lesió al voltant del mateix. 
Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV i IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i, en el cas d’unitats de radiació V i IR de 
grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
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Els làsers poden produir llum visible (400 - 700 nm), alguna radiació UV (200 - 400 
nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 
raigs làser: 

 Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa 
del raig. 

 Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 

 Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundàries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’han de tenir en compte els 
deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix el personal, l’àrea de 
treball, l’equip i l’operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 
èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 
classe IIIb i IV tindran, al mateix temps, un examen mèdic d’inspecció de danys a la 
pell. 

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats, tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada 
i comunicada al departament mèdic. 

CLASSIFICACIÓ DE LÀSERS, SEGONS RISCOS 

GRUP A 
- Unitats 

intrínsecament 
segures i aquelles 

que s’engloben dins 
les classes I y II - 

Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser              
excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 
s, entre 400 nm i 700 nm; es preveuen els riscos per desviament 
de la radiació reflexada incloent la resposta de centelles. 

GRUP B 
- Tots els làsers 
presents o d’ona 

contínua amb 
potencia major d’1 

mW, com es defineix 
a les classes IIIa, IIIb 
i IV, respectivament - 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent 
a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot 
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió 
difusa pot ser perillós; pot causar foc i cremar la pell. El grau de 
protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa 
per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades com, per exemple, 
encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica 
d’emissió, etc. 

Taula 12. Classificació de grups i classes de làsers segons els riscos associats al seu ús. 
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La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

Àrea de treball_ 
L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlat. La il·luminació 
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així 
disminuir la possibilitat de lesió. 

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes i, per tant, s’hauran 
d’eliminar les superfícies reflectants i polides. 

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
recintes on els làsers funcionin. Quan la senyal estigui en acció, s’haurà de prohibir 
l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de 
protecció especial. 

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, s’han 
d’utilitzar materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al 
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables 
o explosius. 

Equip_ 
Qualsevol operació de manteniment s’haurà de dur a terme només si la força està 
desconnectada. 

Tots els làsers hauran de disposar de rètols d’advertència, que tindran en compte la 
classe de làser als que corresponen i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
l’aparell. 

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 
de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per 
la persona responsable del treball amb làser en el laboratori. 

Les ulleres protectores normalitzades s’hauran de comprovar regularment i es 
seleccionaran d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa pel làser en ús. 

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

Operació_ 
Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 
de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant l’operació. 

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de 
làser. 

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
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Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin 
el risc de dany ocular. 

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 
pit de l’operador. 

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 
guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 
pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 
que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors, amb 
la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció, s’acostuma a utilitzar monogràficament en l’establiment d’alineacions 
i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 
perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  

11.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs que generen aquests tipus 
de riscos, tot i que poden existir situacions on es puguin donar aquest tipus de 
radiació, com ara: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etc. 

Serà obligació del contractista, amb la col·laboració del seu servei de prevenció, 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos aquells treballs realitzats 
dins d’un entorn proper a les determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionitzants. 
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 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X 
amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma 
de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in situ". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules per a investigació o per a ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raigs X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles 

de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 

com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació: 

 Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura). 

 Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:  

 Temps de treball 
 Distància de la font de radiació 
 Apantallament 

 
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat 
de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres 
com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc. En general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
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Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre 
cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions.  
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL  
ÀREES AUXILIARS 

TRACTAMENT DE RESIDUS 
TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

CONDICIONS DE L’ENTORN 
UNITATS CONSTRUCTIVES 

DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
SISTEMES DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS AL PROCÉS CONSTRUCTIU 

MEDIAMBIENT LABORAL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
MITJANS AUXILIARS D’UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

RECURSOS PREVENTIUS 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ  

PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir, el 
primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada 

en empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se a la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 

tipus de material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar, entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pals, pilars o estructures verticals fixes. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com ara braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, caldrà disposar la maniobra de tal manera que no rellisqui 
la càrrega. 

 Pel que fa a la manipulació de materials, el Contractista que elabora el Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les premisses de la següent taula.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. PRINCIPIS BÀSICS DE LA MANUTENCIÓ DE MATERIALS 

 PRIMER: El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

 SEGON: Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

PREMISSES PER AL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Mesures per intentar evitar 
la manipulació manual de 
càrregues 

Automatització i mecanització dels processos. 
 

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 

Mesures preventives quan 
no es pugui evitar la 
manipulació 
 

Utilització d’ajudes mecàniques. 

Reducció o redisseny de la càrrega. 

Actuació sobre l‘organització del treball. 

Millora de l’entorn de treball. 

Mesures per dotar els 
treballadors de formació i 
informació 

Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

Ús correcte dels equips de protecció individual. 

Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Taula 13. Premisses que el Contractista ha de tenir en compte en l’elaboració de Pla de 
Seguretat i Salut 

Manipulació     
de materials 
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 TERCER: Evitar dipositar els materials directament sobre el terra. Fer-ho sempre 
sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

 QUART: Escurçar, tant com sigui possible, les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

 CINQUÈ: Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

 SISÈ: No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, 
si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 

 SETÈ: Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials 
a manipular. 

 

12.2. MANEJAMENT DE CÀRREGUES SENSE MITJANS MECÀNICS 

Per a l’hissat manual de càrregues, la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 PRIMER: Apropar-se el més possible a la càrrega. 
 SEGON: Assentar els peus fermament. 
 TERCER: Ajupir-se doblegant els genolls. 
 QUART: Mantenir l’esquena dreta. 
 CINQUÈ: Subjectar l’objecte fermament. 
 SISÈ: L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
 SETÈ: Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible 

del cos. 
 VUITÈ: Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà 

segons els següents criteris preventius: 
 
- Es durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
- S’avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
- Durant el transport, es mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 
 

 NOVÈ: És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

 DESÈ: Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per a homes pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 
tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

 ONZÈ: És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i 
indissociable, de tal manera que s’interposi o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida 
pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà, en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC – AVALUACIÓ – 
MESURES. 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 
de Protecció Individual aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP o, en el seu defecte, SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE., sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a 
les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar 
amb el vistiplau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips 
i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 
els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC – 
AVALUACIÓ – MESURES. 
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La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada 
contractista serà necessària quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions 
de treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen Contractistes i Subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests 
casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupen treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors 
sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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Pel que fa a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a 
la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas, són d’aplicació les prescripcions 
establertes pel Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i l’abalisament 
de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció 
General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta 
distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant 
l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que 
treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos. 
Malgrat això, la seva observació, quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després, a la pròpia obra, no es senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència 
que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 

La senyalització no s’haurà de considerar com una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 
mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 
suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme 
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se als 
llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció 
de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 En el cas que hi hagi vehicles a l’obra que hagin de circular sota l’estesa elèctrica, 

s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir als plànols de l’Estudi 
de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys, pel 
que fa als riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
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En el Pla de Seguretat i Salut, el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és el cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat, i per a cadascuna de les diferents fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 
edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 
corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 

A la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al Pla de 
Seguretat aprovat. 

El Contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 

  

18.1. NORMES DE POLICIA 

Control d’accessos_ 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el Contractista, amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció, definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal, de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui dur a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el Contractista almenys haurà de garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions d’ús comú de l’obra i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

 

Condicions 
d’accés i 

afectacions de la 
via pública 
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Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra_ 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

18.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

Ocupació del tancament de l’obra_ 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors_ 
S’indicaran en el Pla de Seguretat i Salut les àrees previstes per aquest fi. Les 
casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra es situaran 
a una zona propera a l’obra. 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

Situació de grues-torre i muntacàrregues_ 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

Canvis de la Zona Ocupada_ 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball i s’haurà de documentar i 
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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18.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Tanques i portes_ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

18.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària_ 
 

 

 

TANQUES I PORTES 

Situació 
Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 
mitgeres, tancaran el front de l’obra i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 

Tipus de tanques 
 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats 
o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 
en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 
momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, 
malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en 
tot el seu perímetre. 

Manteniment 
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, 
publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

Portes 
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 
vehicles i per al personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del tancament. 

Taula 14. Tanques i portes de l’obra que afecten l’àmbit públic 

CONTROL DE LES ENTRADES I SORTIDES 

Vigilància 
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 

Aparcament 

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-
se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de 
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El Pla de Seguretat preveurà aquesta necessitat, d’acord amb 
la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 

Taula 15. Control de les entrades i sortides de vehicles i maquinària 
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Càrrega i descàrrega_ 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 
la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la 
calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el 
carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 

 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa_ 

DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ 

Descàrrega 

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament 

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
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18.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Neteja_ 
Els Contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga” de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball_ 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 

Pols_ 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran, també, els elements a 
enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua i les sitges de ciment estaran dotades 
de filtre. 

 

 

18.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El Contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

Evacuació 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

Taula 16. Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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El Contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
Subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 

18.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

Senyalització i protecció_ 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3-IC. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants_ 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 
un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció_ 

 

Enllumenat i abalisament lluminós_ 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ 

Pas vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors 
a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment 
planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Taula 17. Elements de protecció de l’obra 
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Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa_ 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com a tipus TB, TL i TD a la Norma de Carreteres 8.3-IC, amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

 En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament 
de l’obra. 

 En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus 
a passos provisionals per a vianants. 

 Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

 En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

 En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o 
per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans 
de les obres. 
 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 

Paviments provisionals_ 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda_ 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 
pendent màxim del 12%. 
 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 

Manteniment_ 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament_ 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

18.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

Arbres i jardins_ 
Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la 
via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 
de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior 
de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

Parades d’autobús, quioscos, bústies_ 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure el seu emplaçament 
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal 
de coordinar les operacions. 
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19.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell 
 Atropellaments 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera 
 Caiguda d'objectes 
 

19.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de 
perill. 

 En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior”, cobrint les següents 
mesures mínimes: 

 PRIMER: Ordre i neteja general 
 SEGON: Accessos i vies de circulació interna de l'obra 
 TERCER: Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors 
 QUART: Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció 
 CINQUÈ: Punts de trobada 
 SISÈ: Assistència Primers Auxilis 
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1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES  

El present Plec fa referència al Projecte de connexió de les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de ferrocarrils RENFE de Castellbisbal. 
 
 

1.2. OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS   

El 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, com les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), les Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, o 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 
tots aquells continguts del: 

 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) 

També es tindran en compte 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”. 
 
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 haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, 
del Projecte d'Obra, havent 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: 

 MEMÒRIA descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que es pugui preveure la seva utilització; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant-ne 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 

Definició i 
abast del 

plec 
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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, on es tindran en compte les normes legals i 
reglamentàries 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 a 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 o quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos no eliminats o reduïts a la fase de disseny 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques 
on la mateixa s’hagi de materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i el Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte 
i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat de 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 tan sols com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals constitueixen la base del Contracte. Per tant, el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 

7 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal 
             Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut    –Plec de Condicions– 

 
 



 

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 no 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 corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  

CONDICIONS EONÒMIQUES  

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

P.C.T.E. DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES  
 

2
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 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): 

 Evitar els riscos. 
 Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
 Combatre els riscos en el seu origen. 
 Adaptar la feina a la persona, en particular, pel que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut. 

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
 Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
 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. 

 Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 

 Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 

2.1. PROMOTOR 

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

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

 Designar, en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador, respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

 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. 

 Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 

 La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 

 Gestionar l’ “Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 

 

Definicions i 
competències 

dels agents del 
fet constructiu  
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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 forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte_ 
Vetllar perquè, 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: 

 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. 

 Estimar la duració requerida per a l'execució de les diferents feines o fases de 
treball. 

 Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra. 

 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: 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) 
- 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. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 
fases de treball.  

11 
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal 
             Annex 16. Estudi de Seguretat i Salut    –Plec de Condicions– 

 
 



 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a les que 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: 
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
- 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. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- 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 a la salut dels treballadors. 

- 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. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
- 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. 
- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
- 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. 
 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 

 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 a staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la 
seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
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2.3. EL 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_ 

 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.  

 Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 

 

2.4. EL DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 
del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi, a més, l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada. 

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_ 

 Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

 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. 

 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. 

 Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
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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. 

 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. 

 Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 

 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. 

 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. 

 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 I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista_ 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix, 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 

Definició de Subcontractista_ 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix, contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista_ 

 El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte. 

 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 a constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut.  
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 Designar el 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. 

 Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 

 Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 

 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. 

 El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

 Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 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: 
- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 
- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 

- 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. 

- 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. 

 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 s’escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 

 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. 

 El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

 Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 
escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
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 El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

 Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

 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. 

 El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 

 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 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

 La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 
rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 
del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 
per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

 Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit per l’òrgan competent o, en el seu defecte, certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips de treball de manera 
que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

 El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
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2.6. ELS 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_ 

 Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, desenvolupar les tasques o 
activitats indicades a l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

 Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat 
i Salut (PSS): 
- 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. 

- 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. ELS 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. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador_ 

 El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 

 El deure d'indicar els perills potencials. 
 Té responsabilitat dels actes personals. 
 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). 
 Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2n apartat, de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
 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. 
 Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  
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DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC  

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ  

CONDICIONS EONÒMIQUES  

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT  

P.C.T.E. DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES  
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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: 

 Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 Bases del Concurs. 
 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. 
 Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 
 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. 

 Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
 Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 
 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 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, després 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 haurà de notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui, després 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 hagi 
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, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, sinó que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Documentació 
preventiva de 

caràcter 
contractual  
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Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com a 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 a 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 amb el que es disposa al 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 protocol·litzat, el document oficial “Llibre 
d'incidències”, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 
Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 
2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 
disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 
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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, segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 
2.1. del present Plec, juntament amb els terminis i provisions de tots els documents 
aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no 
durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
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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 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 
1981. 

 Convenis Col·lectius. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 

3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 

14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 

de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol de 
1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 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 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

Normativa 
legal 

d'aplicació 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril 
de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 
1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels 
treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
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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 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 Ordenances Municipals. 
 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, 

i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures preventives 
establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 
de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
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 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 
de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 
juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

 4.6. EQUIPS 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 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel 
RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

4.7. SENYALITZACIÓ 

 Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

 Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8. DIVERSOS 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 
1981. 

 Convenis Col·lectius 
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5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

L’Art. 5, apartat 4 del R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, manté, per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  
“afegit” a l'Estudi de Seguretat i Salut i, per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut haurà de 
quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma 
total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre 
el que es calcula. Només 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 de l’E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 
execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 
els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 
Aquest criteri és l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria 
d’estar inclòs a les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció de 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 mantindran durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
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Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de 
revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de 
caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en 
el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció o 
omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats 
per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 MOLT LLEU: 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
 

 LLEU: 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
 

 GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
 

 MOLT GREU: 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada. 
 

 GRAVÍSSIM: Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com a Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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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 aquest 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 per a 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 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 

 
 El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 

Condicions 
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- 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 complementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. S’afegeix al present 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva.  

 Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal. 
 Formats documentals i procediments de complementació, integrats a l'estructura 

de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
 Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció. 
 Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
 Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 
 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 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”. En tot cas, el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista, com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 
Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 
l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 
manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA 
DE MEDICINA 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. 

Respecte a les instal•lacions mèdiques a l'obra, existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

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) s’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.     
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6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra, es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se, en principi, l'Encarregat General de l'obra, 
com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 
qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 
amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 
centres assistencials que correspongui que, a més, serà l’encarregat del control de 
la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra. Aquesta 
“comissió” es reunirà, com a mínim, mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 
del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 
concertat). 

  

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir, al Pla de Seguretat i Salut, un programa d'actuació 
que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressen com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
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7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 

Definició_ 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en 
el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 
destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador acoblar a una 
màquina a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una 
peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina-ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen, als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

Característiques_ 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que, de forma específica, siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran 
els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant 
ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran, a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en un 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. 

  

 

 

 

P.C.T.E. de 
Seguretat dels 

Equips, Màquines 
i/o Màquines - 

Ferramentes 
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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 s’hauran de seleccionar 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 a 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 
manteniment fixats pel fabricant i contingudes en la seva “Guia de manteniment 
preventiu”. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentats i custodiats, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

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_ 
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 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives_ 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats 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); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 

 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. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
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 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 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 
de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

 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 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a 
obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
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 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 
juny de 2001. 
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ANNEX 16_   

 

ESTUDI DE 
SEGURETAT I SALUT 

Memòria 
Plànols 

Plec de condicions 
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PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 18,000

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 96,000

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 48,000

11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i
traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

15 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

17 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

21 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

25 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

27 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 320,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 326,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 12,000
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H141211DP-2 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H141511EP-3 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1424340P-5 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1431101P-7 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1445003P-9 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H145K4B9P-11 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

55,45 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H1463253P-12 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

59,30 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H1465275P-13 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,87 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H146J364P-14 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

H147L005P-16 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

45,75 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

H1482422P-18 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)

H1483443P-19 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,39 €

(SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1485800P-20 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H15118D1P-21 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,58 €

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H151A1K1P-22 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H1522111P-23 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H152J105P-24 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,33 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

H152V017P-25 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

29,80 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H152W029P-26 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i
amb el desmuntatge inclòs

67,10 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

H153A9F1P-27 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H15A2015P-28 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H15B0007P-29 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H15B2002P-30 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 65,99 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H15B3003P-31 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H15B5005P-32 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

560,77 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H15B6006P-33 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

H15Z1001P-34 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H16F1004P-35 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H16F1005P-36 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HB2C1000P-37 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,70 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HBA31011P-38 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,29 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HBB11111P-39 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

HBB11261P-40 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

90,35 €

(NORANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

HBB20005P-41 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAA005P-42 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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HBBAB115P-43 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

HBBAC005P-44 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HBBAE001P-45 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HBBAF004P-46 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HBC12300P-47 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

(DEU EUROS)

HBC16632P-48 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC19081P-49 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HBC1D081P-50 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1JF01P-51 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-52 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU1531AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

237,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

HQU1A50AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HQU1H53AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

154,82 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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HQU22301P-56 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HQU27502P-58 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €

(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HQU2E001P-60 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2GF01P-61 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU2P001P-62 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HQUA1100P-63 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

HQUAM000P-64 u Reconeixement mèdic 32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

HQUAP000P-65 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

HQUZM000P-66 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Castellbisbal, febrer de 2015

L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut,

Roger Pi Sardà
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

22,21 €

Altres conceptes 22,21000 €

P-3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,67 €

Altres conceptes 14,67000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat
amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de
50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,54 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

Altres conceptes 14,90000 €

P-9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66 €

Altres conceptes 1,66000 €

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc, tensió
màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420

55,45 €

Altres conceptes 55,45000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

59,30 €

Altres conceptes 59,30000 €

P-13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,87 €

Altres conceptes 21,87000 €

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36 €



PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ
Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 2,36000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €

Altres conceptes 13,57000 €

P-16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795

45,75 €

Altres conceptes 45,75000 €

P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €

Altres conceptes 22,12000 €

P-18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%),
color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,39 €

Altres conceptes 7,39000 €

P-20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

Altres conceptes 19,42000 €

P-21 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb
malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs

8,58 €

Altres conceptes 8,58000 €

P-22 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,76 €

Altres conceptes 4,76000 €

P-23 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-24 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

5,33 €

Altres conceptes 5,33000 €

P-25 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

29,80 €

Altres conceptes 29,80000 €

P-26 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a barana i
amb el desmuntatge inclòs

67,10 €

Altres conceptes 67,10000 €

P-27 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,97 €

Altres conceptes 23,97000 €

P-28 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 52,54 €

Altres conceptes 52,54000 €

P-29 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 93,14 €
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Altres conceptes 93,14000 €

P-30 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 65,99 €

Altres conceptes 65,99000 €

P-31 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €

Altres conceptes 225,75000 €

P-32 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

560,77 €

Altres conceptes 560,77000 €

P-33 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €

Altres conceptes 18,33000 €

P-34 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €

Altres conceptes 40,38000 €

P-35 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €

P-36 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,99 €

Altres conceptes 21,99000 €

P-37 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

48,70 €

Altres conceptes 48,70000 €

P-38 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,29 €

Altres conceptes 20,29000 €

P-39 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

48,14 €

Altres conceptes 48,14000 €

P-40 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

90,35 €

Altres conceptes 90,35000 €

P-41 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €

Altres conceptes 11,39000 €

P-42 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

33,26 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-43 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-44 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

Altres conceptes 26,21000 €
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P-45 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €

Altres conceptes 5,37000 €

P-46 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

Altres conceptes 40,83000 €

P-47 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €

Altres conceptes 10,00000 €

P-48 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçària clavada 6,92 €

Altres conceptes 6,92000 €

P-49 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €

Altres conceptes 1,46000 €

P-50 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,39 €

Altres conceptes 2,39000 €

P-51 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,74 €

Altres conceptes 22,74000 €

P-52 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-53 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

237,10 €

Altres conceptes 237,10000 €

P-54 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37 €

Altres conceptes 165,37000 €

P-55 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

154,82 €

Altres conceptes 154,82000 €

P-56 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

Altres conceptes 55,63000 €

P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,24 €

Altres conceptes 21,24000 €

P-58 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €

Altres conceptes 17,94000 €

P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €

Altres conceptes 113,04000 €
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P-60 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €

Altres conceptes 84,95000 €

P-61 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

52,75 €

Altres conceptes 52,75000 €

P-62 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €

Altres conceptes 1,82000 €

P-63 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

109,80 €

Altres conceptes 109,80000 €

P-64 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67 €

Altres conceptes 32,67000 €

P-65 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €

Altres conceptes 189,76000 €

P-66 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €

Altres conceptes 18,39000 €
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OBRA ESS01

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

18,0006,09 109,62

2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

2,00022,21 44,42

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 3)

1,00014,67 14,67

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

12,0005,74 68,88

5 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura
de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament
nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50
mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168 (P - 5)

2,0006,54 13,08

6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

4,0006,98 27,92

7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)

96,0000,26 24,96

8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 8)

3,00014,90 44,70

9 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 9)

12,0001,66 19,92

10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 10)

48,0005,79 277,92

11 H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 2, logotip color groc, tensió màxima 17000 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)

20,00055,45 1.109,00

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

12,00059,30 711,60

13 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

4,00021,87 87,48

14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

12,0002,36 28,32

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 6,00013,57 81,42

16 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 16)

6,00045,75 274,50

EUR
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17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 12,00022,12 265,44

18 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 18)

12,0009,00 108,00

19 H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 (P - 19)

12,0007,39 88,68

20 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 20)

12,00019,42 233,04

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.633,57

OBRA ESS01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions
superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus
perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

50,0008,58 429,00

2 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

100,0004,76 476,00

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 23)

400,00012,75 5.100,00

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

15,0005,33 79,95

5 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

100,00029,80 2.980,00

6 H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material,
d'estructura tubular acoblat a barana i amb el desmuntatge inclòs
(P - 26)

1,00067,10 67,10

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

2,00023,97 47,94

8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 28)

2,00052,54 105,08

9 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies
elèctriques en tensió (P - 29)

1,00093,14 93,14

10 H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons
UNE 204001 (P - 30)

1,00065,99 65,99

11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P -
31)

1,000225,75 225,75

12 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 32)

1,000560,77 560,77

EUR
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13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 33)

2,00018,33 36,66

14 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 37)

150,00048,70 7.305,00

15 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 38)

5,00020,29 101,45

16 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

4,00048,14 192,56

17 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

2,00090,35 180,70

18 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 41) 4,00011,39 45,56

19 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

4,00033,26 133,04

20 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

4,00032,26 129,04

21 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

1,00026,21 26,21

22 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 45)

2,0005,37 10,74

23 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

4,00040,83 163,32

24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 47) 50,00010,00 500,00

25 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70
cm d'alçària clavada (P - 48)

50,0006,92 346,00

26 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

400,0001,46 584,00

27 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

400,0002,39 956,00

28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

8,00022,74 181,92

29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 52)

50,0006,10 305,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 21.427,92

OBRA ESS01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 34)

320,00040,38 12.921,60

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
36)

4,00021,99 87,96

EUR
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3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

4,000237,10 948,40

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 54)

4,000165,37 661,48

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 55)

4,000154,82 619,28

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

12,00055,63 667,56

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 57)

3,00021,24 63,72

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 58)

2,00017,94 35,88

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

1,000113,04 113,04

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 60)

1,00084,95 84,95

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61)

1,00052,75 52,75

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 62)

2,0001,82 3,64

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

1,000109,80 109,80

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 66) 326,00018,39 5.995,14

CAPÍTOLTOTAL 01.04 22.365,20

OBRA ESS01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 35)

12,00018,39 220,68

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 65) 4,000189,76 759,04

CAPÍTOLTOTAL 01.05 979,72

OBRA ESS01

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 64) 12,00032,67 392,04

CAPÍTOLTOTAL 01.06 392,04

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.633,57

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 21.427,92

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 22.365,20

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 979,72

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 392,04

OBRA 01  ESS 48.798,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
48.798,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS 48.798,45

48.798,45

euros
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1.1. INTRODUCCIÓ 

 
La creixent sensibilitat social envers la necessitat de preservació del medi ambient 
fa que l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) adopti un funció imprescindible. Les obres 
del present projecte han de ser el màxim de respectuoses possible amb l’entorn i 
s’ha d’evitar l’afectació de zones de valor ecològic. El terreny sobre el qual es 
projecta la nova obra ha d’ocupar la menor extensió possible i s’ha d’intentar que el 
traçat quedi del tot integrat en el medi.  
 
L’Estudi d’Impacte Ambiental té en compte l’entitat projecte (causant dels impactes 
ambientals objecte d’estudi) i l’entitat medi (receptor dels impactes causats pel 
projecte), entenent que tot impacte és susceptible de ser definit com la interacció 
entre ambdues entitats. Cal tenir present però, que l’EIA de tot projecte ja comença 
a la fase de la selecció d’alternatives (Annex 5. Estudi d’Alternatives) amb l’objectiu 
d’evitar a priori danys ambientals importants.  
 

1.2. OBJECTE DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

L’objecte del present Estudi d’Impacte Ambiental és analitzar els diferents 
paràmetres de tipus ambiental que poden veure’s alterats per l’execució de les obres 
de la nova traça de connexió entre les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini, i l’estació de RENFE de Castellbisbal.  
 
Per determinar la viabilitat ambiental del present projecte cal, en primer lloc, elaborar 
un estudi previ que analitzi el medi on s’emplaça l’obra que és objecte d’estudi (3. 
Anàlisi ambiental). A continuació, s’han d’avaluar i definir els impactes reals i 
potencials que es poden produir amb l’execució i la implantació de l’obra, o entitat 
projecte. (4. Anàlisi d’impactes potencials). I finalment, establir les mesures 
preventives, correctores i compensatòries (5. Proposta de mesures preventives i 
correctores), i redactar un pla de vigilància ambiental que permeti dirigir, un cop 
estigui l’obra en funcionament, el correcte desenvolupament dels paràmetres 
plantejats (6. Pla de vigilància ambiental).  
 
Els paràmetres que aquest estudi tindrà en compte són: la climatologia, l’orografia, 
la geologia, la hidrologia superficial, la hidrologia subterrània, la vegetació, la fauna, 
els Espais Naturals Protegits o d’interès natural, el paisatge, el patrimoni cultural i 
les vies pecuàries.  

 

 

 

  

  

 

 

Situació i 
presentació 
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2.1. INTRODUCCIÓ 

El traçat objecte d’estudi d’aquest projecte s’emmarca en la seva totalitat dins el 
municipi de Castellbisbal, a tocar del riu Llobregat i de les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini. Tal i com ja s’ha comentat, l’objectiu és connectar 
ambdues urbanitzacions amb l’estació de RENFE de Castellbisbal, un recorregut 
que actualment només es pot realitzar a través de camins forestals, els quals tenen 
unes característiques geomètriques molt dolentes pel que fa a la qualitat i seguretat 
de circulació. La via projectada proposa una traça més suau, que s’adequa a 
l’orografia del terreny i permet unes condicions de circulació més segures i còmodes.  

 

Figura 1. Situació sobre el terreny de la superfície ocupada per la traça projectada.  
Font: elaboració pròpia 

Tal i com s’ha detallat amb anterioritat, els inicis de l’EIA es remunten a la fase de 
selecció d’alternatives. En aquest sentit, cal especificar que la zona ubicada al nord-
oest de la traça és la que presenta unes condicions orogràfiques més extremes, de 
manera que no s’ha projectat més d’una alternativa en aquest tram. Així doncs, el 
recorregut només ha diferit d’una alternativa a l’altra al tram final, concretament a 
partir del PK 1+120, en la seva connexió amb la carretera BV – 1501. Seguint la 
metodologia descrita a l’Annex 5 “Estudi d’alternatives”, l’alternativa final escollida 
ha estat aquella en què s’evita la construcció d’un viaducte per superar la línia 
d’AVE, que hagués suposat un cost d’inversió major i, alhora, un impacte ambiental 
de dimensions molt més considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

Definició del 
projecte 
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Taula 1. Característiques del traçat.  
Font: Elaboració pròpia. 

Degut al caràcter urbà de la traça, les característiques geomètriques i funcionals de 
la mateixa no es corresponen a les especificacions de la normativa referent a 
carreteres. Tot i així, l’àmbit intermunicipal en el que aquest projecte té lloc requereix 
l’adopció de certs paràmetres aplicables a carreteres, degut a la tendència 
conservadora que aquests aporten. És per això que s’han adoptat certs paràmetres 
de la normativa estatal de carreteres referents al traçat, la definició de les obres de 
drenatge o la caracterització geotècnica dels materials, entre d’altres. 

Abans de començar amb l’Estudi d’Impacte Ambiental és necessari desglossar i 
conèixer l’entorn normatiu vigent que recau sobre el present projecte constructiu. 

 

2.1. MARC LEGAL  

D’acord amb les disposicions del tractat de la CEE a la Directiva 85/337 del 27 de 
juny, l’Estat espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la 
directiva 97/11, entre d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a 
l’avaluació d’impacte ambiental, definint 21 categories de projectes enfront els 9 que 
es relacionaven a la Directiva 85/337. Aquest fet comporta que el decret comunitari 
sobre medi ambient adquireixi rang constitucional, imposant-se sobre la normativa 
dels Estats membres.  
 
La incorporació d’aquestes Directrius comunitàries a l’Estat espanyol s’ha dut a 
terme mitjançant el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental, i el Reglament corresponent Real Decreto Legislativo 
1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per a l’execució del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986. Posteriorment, aquest Real Decreto Legislativo 
ha estat modificat per dues disposicions més, que són el Real Decreto Ley 9/2000 i 
la Ley 6/2001. D’altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat 
legislativa que li confereix la Constitució i l’Estatut, ha desenvolupat la normativa 
estatal i comunitària mitjançant el Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació 
d’impacte ambiental, parcialment derogat per la Llei 3/1998 i les posteriors 
modificacions d’aquesta, que són la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001.  
 

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 

Tipus de xarxa Xarxa bàsica 

Tipus de via Via principal 

Velocitat de projecte 30 km/h 

Amplada de la calçada 
Dos carrils de circulació de 3,5 metres, 
amb una vorera de 2 metres d’amplada 
a una banda i una vorera de 0,5 metres 

a l’altra 

Longitud total 2.197 m 

Longitud màxima de recta 233 m 

Radi mínim 30 m 

Peralt màxim 7% 

Inclinació màxima de la rasant 10% 
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Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan 
relacionats en forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Ley 
6/2001, en l’annex 1 de “Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a 
“Proyectos de Infraestructuras”. El present projecte, però, quedaria fora del marc 
que engloba les infraestructures descrites en aquell annex, al tractar-se d’una obra 
de menor envergadura. 
 
Tot i això, la Llei 7/1993 de carreteres, de 30 de setembre, destaca, en aquest sentit, 
l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la presa 
de decisions amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració 
paisatgística i ecològica de la xarxa viària en el seu entorn.  
 
El present estudi s’ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la legislació catalana, 
segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, caracterització i 
avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on es preveu el 
traçat de la nova via de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini i l’estació de ferrocarrils.  
 

Referències de la normativa aplicada_ 

El present Estudi d’Impacte Ambiental s’inclou, tal i com ja s’ha comentat 
anteriorment, en el projecte “Projecte de connexió de les urbanitzacions 
Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de Castellbisbal”. Aquest es 
desenvolupa dins el marc legislatiu vigent que implica a tres administracions.  
 
Dins l’entorn legal de Administració de la Unió Europea: 
 
 Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 

 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 
 Directiva 97/62/CEE del Consejo de 17 de octubre de 1997, por la que se adopta 

al progreso científico y técnico la Directiva 92/42/CEE, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
 Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la cual se modifica 

la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 
Dins l’entorn legal de l’Administració de l’Estat: 
 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de julio de 1986, de evaluación de 

impacto ambiental. BOE núm. 155, de 30/06/1986. 
 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de setiembre, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
julio, de evaluación e impacto ambiental. BOE 239, de 05/10/1988. 
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 Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, 
de 28 de julio de 1986, de evaluación de impacto ambiental. 

 
 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 

Flora y Fauna Silvestres. 
 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 

para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 
Dins l’entorn legal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 
  
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 
 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
 
 Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 
 Decret legislatiu 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 

13 de juny, d’espais naturals. 
 
 Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació de l’impacte ambiental de Presidència 

de la Generalitat de Catalunya (Derogat parcialment per la Llei 3/1998). 
 
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 
 
 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 
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Al llarg del present apartat es realitza un estudi de les característiques del medi físic, 
biòtic i socioeconòmic de l'àmbit on es durà a terme la implantació de la nova traça. 

 

3.1. OROGRAFIA 

L'àrea d'estudi se situa al curs baix del riu Llobregat, caracteritzada orogràficament 
per la seva subhorizontalitat, que es destaca notablement pel fet d'estar emmarcada 
per una sèrie de relleus bastant elevats condicionats per la seva litologia i 
geomorfologia.  

Els elements de relleu més significatius que envolten l'àrea d'estudi són els 
següents: 

 Massís del Garraf a l'Oest, constituït per un sòcol paleozoic de pissarres i fil·lites 
i cobert en la seva pràctica totalitat per materials mesozoics, representats per 
gresos, calcàries, dolomies, margues i conglomerats. 

 
 Serres de Collserola i Sta. Creu d’Olorda al Nord, constituïda bàsicament per 

pissarres, fil·lites, quarsites i granitoides paleozoics. 
 
 Pla de Barcelona al NE, recobert de materials quaternaris representant una plana 

de piemont (formacions situades a peu d'un massís constituïda per sediments 
acumulats procedents de l'erosió del mateix). 

 
 Montjuïc al NE, petita elevació paral·lela a l'alineació muntanyenca de la Serra 

de Collserola. 
 

3.2. CLIMATOLOGIA 

El clima té una incidència directa sobre el medi físic i natural: determina la 
geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el 
potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de 
l’home. L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques 
estacionals més favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per 
realitzar les tasques de reposició vegetal i hidrosembra.  
 
El clima que caracteritza el terme municipal de Castellbisbal és el mediterrani, amb 
estius calorosos i secs, els hiverns suaus, i un règim de precipitacions concentrat a 
la tardor i a la primavera, en forma de tempestes. 
 
Pel que fa a la temperatura, cal assenyalar que es dóna una certa influència marina, 
suavitzant lleugerament la temperatura ambient. 
 
La temperatura màxima es produeix entre juliol i agost, amb uns 30ºC de mitjana. 
Les mínimes es produeixen als mesos de desembre, gener i febrer, situant-se al 
voltant d’una mitjana dels 4ºC.  
 
L’estiu i especialment l’hivern són estacions seques, i les pluges es concentren als 
equinoccis. Les ruixats torrencials són freqüents, i predominen al setembre i octubre. 

Anàlisi 
ambiental 
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De fet, aquest fet és fàcilment observable a través de la important xarxa de torrents 
i rieres que recorre el terme municipal, torrents que es troben ben socavats per 
l’acció erosiva de l’aigua. 
 
La precipitació mitja anual és de l’ordre de 620 mm, i el nombre de dies de pluja és 
aproximadament de 100 a l’any. 
 
Les precipitacions en forma de neu són pràcticament anecdòtiques a prop de la 
costa. Tot i així, són més usuals a les zones més altes de la província (a la muntanya 
de Montserrat cau neu aproximadament uns cinc dies a l’any). 
Finalment, la humitat relativa mitjana anual de l’aire és del 70%, tot i que arriba al 
75% als mesos de novembre i desembre. Els mesos més secs són el maig i el juliol. 
 

 

Figura 2. Climatologia del Baix Llobregat.  
Font: www.meteo.cat (Servei Meteorològic de Catalunya). 

Cal destacar també el règim de brises marines que pot arribar a afectar la zona. Es 
donen especialment a l’estiu, quan la radiació solar és més intensa; al contrari que 
a l’hivern, quan es produeixen vents originats per la circulació sinòptica general de 
l’atmosfera, amb el pas de borrasques i fronts actius. 

 

3.3. GEOLOGIA 

Estratigrafia_ 

Geològicament, la zona d'estudi se situa, en la seva major part, sobre sòls 
quaternaris recents i sòls terciaris que constitueixen la vall del riu Llobregat. També 
es localitzen relleus en tots dos marges del riu constituïts per roques d'edat 
Paleozoica i Mesozoica.  
La vall del riu Llobregat es troba densament poblada i el sòl està ocupat per una 
franja d'hortes, un gran nombre d'indústries i importants poblacions.  
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Aquesta vall, d'origen tectònic, travessa en aquesta zona el sector central de la 
Serralada Litoral, on hi afloren dipòsits sedimentaris d'edat terciària i quaternària.  
Es poden diferenciar dos sectors dividits per la vall, dins la Serralada Litoral:  
 
 Un massís Paleozoic (pissarres micacítiques i pissarres sorrenques amb 

intercalacions de bancs poc potents de quarsites) al Nord-est, que comprèn la 
Serra de Collserola amb el Tibidabo (512 m)  

 
 Al Sud-oest, el Massís de Garraf amb el Montsant (660 m), constituït per terrenys 

mesozoics, principalment cretàcics (calcàries o dolomies carstificades). Aquest, 
però, no afecta a la zona d’estudi. 

 

 

Figura 3. Esquema regional de l’àrea d’estudi.  
Font: Mapa geològic IGME. 
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Figura 4. Àrea d’estudi.  
Font: Full 420 (L’Hospitalet de Llobregat, IGME). 

Al llarg de la traça, segons el full 420 de l’IGME (Hospitalet del Llobregat) a escala 
1:50.000, els materials que afloren a la zona són els que pertanyen als següents 
períodes de l’escala temporal geològica : 
 
 Ordovícic (Paleozoic), formats per pissarres micacítiques i sorrenques. 
 
 Terciari (Miocè inferior – superior), formats per argiles, guixos i dolomies de 

colors blanquinosos (Burdigalià) i argiles, llims, gresos i conglomerat de color 
vermell (Burdigalià). 

 
 Quaternari, on afloren terrasses fluvials (Pleistocè mitjà – superior) i dipòsits 

al·luvials (Holocè) de graves, llims i argiles. 
 

Patrimoni geològic_ 

El patrimoni geològic està format per tots aquells llocs o punts d'interès geològic 
(coneguts a Espanya com LIGs o PIGs), el valor geològic dels quals els fa destacar 
de l'entorn circumdant, degut al seu interès científic i/o educatiu.  
La definició de patrimoni geològic és, segons la llei 42/2007 del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat: “El conjunt de recursos naturals geològics de valor científic, 
cultural i/o educatiu, ja siguin formacions i estructures geològiques, formes del 
terreny, minerals, roques, meteorits, fòssils, sòls o altres manifestacions 
geològiques que permeten conèixer, estudiar i interpretar: a) l'origen i l’evolució de 
la Terra, b) els processos que l'han modelat, c) els climes i paisatges del passat i 
present i d) l'origen i evolució de la vida”.  
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Segons la delimitació dels espais d'interès geològic recollits a l'Inventari d'Espais 
d'Interès Geològic de Catalunya, a l'àmbit d'estudi es troba la Successió Miocena 
de la Costa Blanca. 
 
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya té 
classificada aquesta zona com a geòtop, juntament amb el del Puig Pedrós – Molí 
Calopa del municipi de Rubí. Aquesta successió s’originà fa 21 milions d’anys, 
aproximadament. 
 
És considerat un dels pocs registres representatius de les successions al·luvials - 
lacustres del Miocè inferior del Vallès - Penedès.  
S’hi pot observar el recobriment expansiu del substrat paleozoic per dipòsits de 
plana lutítica i lacustres, i la seva posterior reactivació de les aportacions grolleres 
des del marge meridional de la conca neògena, durant les fases finals de l'etapa del 
Miocè inferior. 
 

La successió compta amb una varietat de fàcies al·luvials, palustres i lacustres, 
incloent fàcies terrígenes i carbonatades (calcàries i dolomies) amb indicis 
d'influències evaporítiques. A més, cal destacar que l'ordenació vertical de les fàcies 
mostra una ciclitat seqüencial i paleoambientant prou característica, amb 
implicacions per a l'anàlisi paleogeogràfic i paleoclimàtic del Miocè inferior del 
Mediterrani Occidental. 

En aquesta successió s’hi troben mamífers fòssils i hi ha un nivell de fòssils de 
macro-restes de flora, constituint l'associació de fauna i flora del Miocè inferior 
continental més antiga de la Conca del Vallès-Penedès. La seva flora fòssil és la 
més completa trobada a Catalunya, ja que compta amb 30 espècies diferents, tres 
de les quals són de nova descoberta.  

És una de les localitats més significatives de la conca tant per la seva edat miocena 
inferior com per la seva diversitat i riquesa de formes. En aquest sentit, és diferent i 
complementària a les localitats del Molí Calopa i Sant Andreu de la Barca. 

Tal i com es pot veure a la Figura 4, tot i que un tram de la nova traça recau sobre el 
geòtop de la Costa Blanca, aquest no creua cap punt d’interès geològic. Tot i així, 
l’impacte potencial que aquesta nova obra pot ocasionar a la zona s’analitzarà 
posteriorment, a l’apartat “4. Anàlisi d’impactes potencials”. 
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Figura 5. Successió miocena de la Costa Blanca. Punts d’interès geològic. 
 Font: Generalitat de Catalunya, Departament de Habitatge i Medi Ambient. 

 

3.4. HIDROLOGIA 

Les demarcacions hidrogràfiques de Catalunya es poden dividir en: 

 Les conques internes: inclouen les conques dels rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, 
Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les rieres 
costaneres entre la frontera amb França i el desguàs del riu Sènia. 

 
 Les conques intercomunitàries i internacionals: Les conques intercomunitàries 

estan integrades per la part catalana de les conques dels rius Ebre i Xúquer, dins 
els termes establerts per la legislació vigent. El Garona forma part d'una conca 
internacional. 
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Figura 6. Conques catalanes de l’Ebre, Garona i Xúquer, i conques internes de Catalunya.  
Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

L'àrea d'estudi es localitza dins les Conques Internes de Catalunya, concretament a 
la conca del riu Llobregat. El riu Llobregat supera els 170 km de longitud, té una 
conca de 4.948 km² i els seus principals afluents són els rius Cardener i Anoia.  

Les Conques Internes de Catalunya ocupen una superfície de 16.600 km2, xifra que 
representa el 52% del territori autonòmic. Inclouen 634 municipis i el seu conjunt 
està dividit en 28 unitats hidrològiques. Constitueixen el Districte de Conca 
Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, són competència exclusiva de la Generalitat de 
Catalunya i la seva gestió està encomanada a l'Agència Catalana de l'Aigua. 

La hidrologia de la zona se centra al riu Llobregat, que és l'únic llit de la zona 
d'estudi. El seu naixement es localitza proper als Pirineus, tot i que no presenta les 
característiques típiques d'aquest tipus de rius, ja que és a la vall baixa de la seva 
conca on aconsegueix una major entitat i dimensió, com a resultat de les pluges 
mediterrànies. 

Al seu pas per la zona d'estudi, la vall presenta un conjunt escalonat de terrasses, 
que són testimoni de les variacions climàtiques i del nivell del mar durant el 
Quaternari. 

Com a dada significativa, cal esmentar que el tram final d'aquest riu ha estat desviat 
del seu curs natural amb la finalitat de permetre una significativa ampliació del Port 
de Barcelona. Per tant, s'ha creat artificialment un nou llit, que desemboca al mar 
uns 500 metres al sud del curs natural. Aquest desviament es troba en funcionament 
des del mes de setembre de 2004. 

Focalitzant la descripció hidrològica al terme de Castellbisbal, és important destacar 
que el seu relleu trencat es troba configurat per una important xarxa de torrents i 
rieres, ben encaixonats, amb unes parets importants i una llera bastant estreta, de 
manera que, en cas de pluges importants, drenen l’aigua ràpidament cap el riu 
Llobregat. 

Atenent a la zona d’estudi que engloba aquest projecte, cal mencionar dos cursos 
hídrics que creuen la nova traça vial i prenen, per tant, especial importància:  
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 El torrent Bo. Aquest curs hídric discorre de nord a sud per l’est de Can 
Santeugini i Costablanca, enmig d’una zona boscosa molt important. Desemboca 
al riu Llobregat per la zona oest de Can Coromines. Lleugerament abans 
d’aquesta desembocadura, creua la traça vial objecte d’aquest estudi, essent 
necessària la construcció d’un nou viaducte. 
 

 El torrent de Pegueres. Aquest torrent divideix el terme municipal de nord a sud, 
deixant a l’oest Can Santeugini i Costablanca, i a l’est, el nucli urbà, de manera 
que és el més llarg del terme. Presenta una vintena d’afluents i un desnivell de 
170 m. Neix a prop de la unió entre la carretera C – 243c i la B – 151. La seva 
desembocadura creua el pla de Can Coromines, posteriorment la nova traça 
objecte d’estudi i, finalment, va a parar al riu, al costat de l’estació de ferrocarrils 
RENFE. 

Ambdós torrents porten aigua regularment en forma de capa superficial, la qual és 
poc cabalosa en èpoques seques.  

A l’estiu, el balanç pluja/evapotranspiració és negatiu i, per tant, l’aigua superficial 
del Llobregat i dels curs esmentats no procedeix de la pluja, sinó dels aqüífers. Així, 
l’aqüífer recarrega el riu (el riu drena l’aqüífer o el riu és l’influent). L’aprofitament de 
l’aqüífer en època de sequera fa que pateixi una disminució del nivell freàtic molt 
important. Per solucionar el problema, es van crear unes basses d’infiltració per tal 
d’afavorir-ne l’entrada del riu Llobregat, tot i que s’han impermeabilitzat degut a les 
argiles i llims procedents de les graveres. Pel que fa a la qualitat de les seves aigües, 
cal assenyalar que presenten unes concentracions de clorur sòdic i unes dureses i 
conductivitats elèctriques entre moderades i molt altes. Aquest fenomen és degut a 
les infiltracions de les aigües residuals de la mineria potàssica realitzades abans de 
l’existència del col·lector de salmorres que discorre paral·lela al riu Llobregat. 

 

3.5. VEGETACIÓ 

El coneixement de l’estat de la vegetació pren una gran importància dins els estudis 
d’impacte ambiental ja que, un cop coneguts els impactes sobre la vegetació, caldrà 
establir quines seran les espècies a revegetar, la qual cosa es durà a terme a l’estudi 
de mesures correctores. 

El 49% del terme municipal de Castellbisbal està format per ecosistemes forestals, 
ja siguin boscos densos o matollars, essent aquests darrers la coberta predominant. 

A causa de la constant intervenció humana i els periòdics incendis forestals, 
actualment no hi ha grans zones boscoses al terme. La majoria d’espais són brolles 
i garrigues d’arbusts densos i punxants, que es combinen amb zones aclarides de 
vegetació i zones ermes i conreus mig abandonats. Dins d’aquest mosaic d’espècies 
vegetals, a l’intentar agrupar les diferents espècies d’arbres i arbusts en comunitats 
vegetals apareixen sis tipus d’associacions, tres d’elles situades als vessants 
assolellats i a les carenes dels turons, i les tres restants típiques de llocs més 
ombrívols, com els vessants obacs i els fons dels torrents i rieres. 

A les zones més assolellades, que antigament havien estat dedicades al conreu de 
secà, apareixen extenses formacions de plantes herbàcies com el llistonar i el 
fenassar que, amb els anys, van anar sent substituïdes pels primers arbusts fins 
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que, finalment, s’instal·là l’alzinar esclarissat. Aquesta associació es caracteritza 
perquè creix en espais antropitzats que han sofert un procés de recuperació de 
l’alzinar. Tal i com indica el seu nom, la poca densitat arbòria que presenta deixa 
passar molta llum al sòl, factor que provoca el creixement d’un abundant sotabosc. 
Per causes humanes, l’arbre amb més presència d’aquesta associació és el pi blanc. 

Precisament és el bosc de pi blanc el que cobreix bona part de la nova traça, 
concretament al tram que transcorre a través de la Serra de les Forques. 

Juntament amb l’alzinar esclarissat s’intercalen brolles calcícoles de romaní, una 
comunitat arbustiva formada per arbusts esclarissats i baixos de fins a un metre 
d’alçada. Aquesta associació és comuna en indrets on s’han abandonat els conreus 
o hi ha hagut incendis recents, com ara el de 2005. 

La tercera comunitat vegetal de zones assolellades es troba únicament a la Serra 
de les Forques. Pel caràcter àcid de seu sòl, permet l’aparició de brolles d’estepes i 
brucs de terra baixa, típiques de sòls silicis. 

Als fons dels torrents i a les zones més opaques apareixen els tres tipus de 
comunitats vegetals restants. Als peus dels vessants on el sòl edàfic conserva 
suficient humitat han aparegut algunes clapes testimonials d’alzinar amb roures. A 
l’entorn de torrents i rieres hi creixen petits boscos de ribera (albereda amb vinca), 
tot i que força degradats pels incendis. Com en el cas de l’alzinar, a les zones 
ombrívoles també s’hi desenvolupen altres comunitats arbustives, herbàcies i 
lianoides, principalment les bardisses d’esbarzer i roldor, una densa comunitat 
arbustiva de fins a dos metres d’alçada que s’estén per aquelles ribes dels torrents 
on ha estat destruït el bosc de ribera. 

 

3.6. FAUNA 

En aquest apartat es realitza una descripció dels vertebrats existents a l'àrea 
d'estudi, establint la distribució espacial d'aquestes espècies en funció dels seus 
requeriments ecològics. 

Biòtops faunístics_ 

La descripció de la fauna de l'àmbit territorial estudiat s'ha basat en la consideració 
de biòtops. Per a definir-los,  s’ha analitzat l'estructura de la vegetació. Així, les 
unitats faunístiques presents en l'àmbit general de la zona estudiada són les que es 
descriuen a continuació. 

 Cultius 

Es tracta d'un biòtop de caràcter artificial format per les grans extensions de 
regadiu (cítrics i horta) existents a la zona, incloent els marjals que hi ha conreats. 

Existeixen nombroses espècies animals que s'han aprofitat de l'abundància 
d'aigua, aliment i refugi d'aquests terrenys i els han colonitzat. Dins aquests 
terrenys humits, doncs, s’hi poden trobar diverses espècies d'amfibis i alguns 
rèptils, així com un bon nombre d'aus aquàtiques que aprofiten el regadiu, 
principalment durant la hivernada i la migració. Es presenten també espècies 
forestals i d'àrees obertes que utilitzen els fruiters i les tanques per a la nidificació, 
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així com algunes rupestres en les edificacions. Moltes altres espècies també 
utilitzen aquests terreny només per alimentar-se. 

Entre els amfibis destaca el tritó (Pleurodeles waltl), el tòtil (Alytes obstetricans), 
el gripau comú (Bufo bufo), el gripau corredor o ratllat (Bufo calamita), i el 
gripauet o gripau julivert (Pelodytes punctatus). També es localitzen a la zona 
alguns rèptils com la tortuga del Caspi (Mauremys caspica), la tortuga d’estany 
(Emys orbicularis), el dragó comú (Tarentola mauritanica) i rosat (Hemydactylus 
turcidus), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) i cua-roja 
(Acanthodactylus erythrurus), a més de la serp verda (Malpolon 
monspessulanus), de ferradura (Coluber hippocrepis), la serp blanca (Elaphe 
scalaris), la serp d’aigua (Natrix maura) i de collaret (Natrix natrix). 

Pel que fa a l'avifauna, es poden trobar espècies forestals i pròpies d'àrees 
habitades que utilitzen els fruiters i les tanques per a la nidificació, i també moltes 
altres espècies que utilitzen aquestes àrees per alimentar-se. Entre les espècies 
més comunes en aquestes zones, es poden citar l'oreneta (Hirundo rustica), 
l’abellerol (Merops apiaster), el falciot negre (Apus apus), l’estornell vulgar 
(Sturnus vulgaris), el pardal (Passer domesticus), etc. 

 Zones humides 

A les zones humides hi viuen i hi crien nombroses espècies d'aus. Entre aquestes 
es pot destacar la presència del blauet (Alcedo athis), la terrerola vulgar 
(Calandrella brachydactyla), la tallareta cuallarga (Sylvia undata), el corriol 
camanegre (Charadrius alexandrinus), el corriolet (Charadrius dubius) i 
l’esplugabous (Bubulcus ibis). Pel que fa a l’herpetofauna, cal esmentar la 
presència de la tortuga d’estany (Emys orbicularis). 

 Àrees forestals 

Aquesta unitat està formada per les masses de pineda (naturals o de repoblació) 
que existeixen a l'àrea d'estudi. Com ja s’ha comentat abans, la gairebé totalitat 
d'aquestes masses són formades per pi blanc (Pinus halepensis), encara que 
també hi ha alguna petita taca de massa mixta de pi blanc i pi pinyoner (Pinus 
pinea), i la seva relativa homogeneïtat és un factor condicionant de la limitada 
riquesa en espècies de la fauna present a la zona.  

La fauna herpetològica és més aviat escassa, no hi ha espècies lligades a les 
masses de pineda. Els amfibis són pràcticament inexistents (excepte alguns 
gripaus) i els rèptils es localitzen a les zones aclarides i als límits del bosc, en 
llocs oberts i assolellats. 

Pel que fa a l'avifauna, les pinedes no presenten espècies exclusives o 
característiques, sinó que tendeixen a afavorir les espècies generalistes capaces 
de colonitzar qualsevol tipus d'arbrat. Entre elles cal citar la mallerenga blava 
(Parus caeruleus), la mallerenga carbonera (Parus majar), el pinsà vulgar 
(Fringilla coelebs), el pit-roig (Erithacus rubecula), el cargolet (Troglodytes 
troglodytes), el tudó (Columba palumbus), la tórtora (Streptopelia turtur), el picot 
verd (Picus viridis), el picot garser gros (Dendrocopos majar), el cucut (Cuculus 
canorus), el gaig (Garrulus glandarius), i diverses aus rapinyaires, entre les quals 
cal destacar l’astor (Accipiter gentilis) per la seva afinitat cap a les pinedes. 
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També el grup dels mamífers presents en aquest tipus de biòtop està dominat 
per espècies d'àmplia distribució. 

 Matollars 

En aquest tipus de biòtops s’hi poden trobar rèptils com ara la serp verda 
(Malpolon monspessulanus), la serp de cogulla (Macroprotodon cucullatus), la 
sargantana cuallarga (Psammodromus algirus) o el llangardaix ocel·lat (Lacerta 
lepida). 

L'avifauna és el grup més diversificat d’aquest tipus de medi. Entre les espècies 
més afins pot citar-se la cogullada fosca (Galerida theklae), el tallarol 
trencamates (Sylvia conspicillata), el trobat (Anthus campestris), l’abellerol 
(Merops apiaster), el pardal virolat (Pretonia pretania), el còlit ros (Oenanthe 
hispanica) o el bitxac comú (Saxicola torcuata), entre d’altres. A aquestes aus 
cal afegir-ne unes altres que ocupen temporalment aquests medis per alimentar-
se, i que depenen en gran manera dels hàbitats confrontants per reproduir-se o 
per desenvolupar altres activitats. Aquest grup inclou moltes aus rapinyaires, 
corbs i multitud de petits ocells. També poden trobar-se petits mamífers propis 
d'aquest tipus de terrenys, com ara conills (Oryctogalus cuniculus), llebres 
(Lepus capensis), etc.  

 Medi urbà 

Aquest medi el conformen les àrees delimitades pel casc urbà, urbanitzacions o 
zones industrials, així com infraestructures de gran ocupació, pedreres i zones 
properes on la presència humana exerceix una gran influència, com ara els 
abocadors. 

En aquest medi es poden destacar algunes espècies, com ara l'oreneta (Hirundo 
rustica), el falciot negre (Apus apus) o el pardal comú (Passer domesticus), 
espècies que són més abundants als nuclis urbans que no pas als seus ambients 
originals. 

 

3.7. ESPAIS NATURALS PROTEGITS O D’INTERÈS NATURAL 

S'han considerat els espais naturals protegits o proposats per a la seva protecció 
inclosos a la Xarxa Natura, els espais protegits per la legislació catalana com els 
inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) o els Espais Naturals de 
Protecció Especial, així com els aiguamolls protegits pel conveni Ramsar i les Zones 
Humides de Catalunya. 

Xarxa Natura 2000_ 

La Directiva 92/43/CEE, sobre Conservació dels Hàbitats Naturals i de la Fauna i 
Flora Silvestres, traslladada a l'ordenament jurídic espanyol pel RD 1997/1995, 
proposa en el seu article 3 la creació d'una xarxa ecològica europea de zones 
d'especial conservació, denominada Xarxa Natura 2000. L'objectiu d'aquesta Xarxa 
és contribuir al manteniment de la diversitat biològica mitjançant la conservació dels 
hàbitats naturals i de les espècies de fauna i flora silvestres considerades d'interès 
comunitari. 
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Aquesta Xarxa d'Espais Protegits està formada per les Zones d'Especial Protecció 
per a les Aus (ZEPA), que s'incorporen directament a la Xarxa i que estan 
declarades en virtut de l'aplicació de la Directiva 79/409/CEE per a la Conservació 
de les Aus Silvestres i per les Zones d'Especial Conservació (ZEC), que es 
concedeixen després d'un minuciós procés de selecció a partir de les llistes de Llocs 
d'Importància Comunitària (LIC) presentats pels Estats membres, a fi de donar 
compliment a la citada Directiva d'Hàbitats. La legislació espanyola estableix que 
les Comunitats Autònomes elaboraran la llista de llocs d'interès comunitari que 
poden ser declarades zones d'especial conservació. 

Dins de Catalunya hi ha 68 espais designats com a LIC i 40 com a ZEPA. A 
continuació es mostra un dels espais de la Xarxa Natura més pròxims a la zona 
d’estudi. 

 

Figura 7. Xarxa Natura 2000.  
Font: web del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (www.magrama.gob.es) 

El LIC i ZEPA “ÉS5110012 – Montserrat – Roques Blanques – riu Llobregat”, 
localitzat a aproximadament a 2 km de les actuacions d'implantació del nou traçat, 
està dominat pràcticament per zones arbustives i bruguerars, per boscos de 
coníferes, per altres territoris (ciutats, pobles, carreteres, abocadors, mines, zones 
industrials, etc.), boscos escleròfil·les, penya-segats, pedregars de fragmentació, 
arenals interiors, àrees conreades no boscoses amb plantes llenyoses (incloent 
horts, oliveres, vinyers, deveses), etc. 

Es tracta d’un espai que constitueix una singularitat geològica que determina la 
presència de microclimes molt diversos i, per tant, una gran diversitat vegetal. És 
també un important representant de la vegetació mediterrània amb una presència 
singular de vegetació rupícola. 

A causa de la distància existent entre les zones d'actuació i els espais de la Xarxa 
Natura 2000, no s'espera que es produeixin afeccions directes ni indirectes 
sobre els valors que han propiciat la designació dels espais a la Xarxa Natura 
2000. 
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Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)_ 

La Directiva 97/62/UE Hàbitats defineix els hàbitats com "aquelles zones terrestres 
o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques 
i biòtiques, tant si són totalment naturals com si són semi naturals”. A continuació, 
defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells que, d'entre els hàbitats 
naturals, compleixen alguna d'aquestes característiques: 

 Estan amenaçats de desaparició a la seva àrea de distribució natural dins la Unió 
Europea. 

 
 Tenen un àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o a causa de 

tenir un àrea reduïda per pròpia naturalesa. 
 
 Són exemples representatius d'una o vàries de les sis regions biogeogràfiques 

de la UE, és a dir l'alpina, l'atlàntica, la boreal, la continental, la macaronèsica o 
la mediterrània. 

La Directiva Hàbitats defineix els hàbitats naturals prioritaris com aquells hàbitats 
naturals d'interès comunitari presents al territori de la UE que estan amenaçats de 
desaparició, la conservació dels quals suposa una especial responsabilitat per a la 
UE, a causa de l'elevada proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa al 
seu territori. 

La Directiva Hàbitats no ha proposat cap mecanisme de conservació per als hàbitats 
que no són d'interès comunitari, tot i que el seu esperit és la conservació de tots els 
hàbitats (segons l'article 2). A més, en el cas dels hàbitats d'interès comunitari, 
només obliga a la seva conservació els espais que conformen o conformaran la 
Xarxa Natura 2000. Per tant, els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o 
no) no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. 

S'observa que cap dels HIC és interceptat pel traçat sobre el qual es plantegen 
les actuacions projectades. 

 

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)_ 

El PEIN té els seus orígens en la determinació legal del capítol III (art. 15 al 20) de 
la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, del Parlament de Catalunya. Dins 
del sistema jurídic que estableix aquesta llei essencial per a la protecció del medi 
natural al nostre país, la xarxa de zones protegides del PEIN es converteix en una 
peça fonamental. 

Els objectius fonamentals que la Llei encomana al PEIN són dos. D'una banda, ha 
d'establir una xarxa d'espais naturals que sigui congruent, suficientment àmplia i 
suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels 
sistemes naturals del nostre país. D'altra banda, el segon objectiu fonamental 
assignat al Pla consisteix en la delimitació i l'establiment de les mesures necessàries 
per a la protecció bàsica d'aquests espais naturals. 

En aquest cas, les actuacions relacionades amb la construcció de la nova traça 
es localitzen molt properes al PEIN del riu Llobregat, però fora dels límits del 
mateix. 
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Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)_ 

El sistema de zones protegides de Catalunya es basa en una xarxa de 165 espais 
d'especial valor ecològic, que estan protegits pel Pla d'Espais d'Interès Natural 
(PEIN), amb una superfície equivalent al 30% del territori català, aproximadament. 
Dins d'aquests espais, els denominats Espais Naturals de Protecció Especial 
disposen d'un nivell de protecció superior, sota les figures de parcs nacionals, parcs 
naturals, paratges naturals d'interès nacional i reserves naturals. Els Espais Naturals 
de Protecció Especial necessiten una regulació jurídica pròpia i una gestió 
individualitzada i especialment acurada. La norma que estableix les categories és la 
Llei 12/1985, d'espais naturals: 

 Parcs nacionals. Són els espais naturals d'extensió relativament gran, no 
modificats essencialment per l'acció humana, que tenen interès científic, 
paisatgístic i educatiu. La finalitat de la declaració és preservar-los de totes les 
intervencions que poden alterar la seva fisonomia, la seva integritat i l'evolució 
dels seus sistemes naturals. La declaració de parc nacional ha de fer-se per llei 
estatal.  

 
 Paratges naturals d'interès nacional. Són els espais o els elements naturals 

d'àmbit mitjà o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès 
científic, paisatgístic i educatiu, amb l'objectiu de garantir la seva protecció i la 
del seu entorn. La declaració de paratge natural d'interès nacional s'efectua per 
llei. 

 
 Reserves naturals. Són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable 

interès científic, que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir preservar 
íntegrament el conjunt d'ecosistemes naturals que contenen alguna de les seves 
parts. La declaració de reserves naturals s'efectua per llei quan és reserva 
integral, i per decret del Consell Executiu quan es tracta de reserva parcial. 

 
 Parcs naturals. Són els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, 

la protecció dels quals es realitza amb l'objectiu d'aconseguir la conservació 
d'una manera compatible amb l'aprofitament ordenat dels seus recursos i 
l'activitat dels seus habitants. La declaració de parc natural s'efectua per decret 
del Govern. 

La llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, estableix una altra figura de 
protecció: 

 Reserva natural de fauna salvatge. Són àrees limitades per protegir 
determinades espècies i/o poblacions de la fauna salvatge en perill d'extinció. La 
declaració serà atorgada pel departament d'agricultura, ramaderia i pesca, una 
vegada duta a terme la informació pública oportuna. No s’hi podrà permetre cap 
activitat que perjudiqui o pugui perjudicar a l'espècie o població per la protecció 
de la qual s'hagi efectuat la declaració. 

L'Espai Natural de Protecció Especial més proper a l'àmbit de estudi és el Parc 
Natural de la Serra del Collserola (també declarat com a LIC). Tot i així, la distància 
entre el Parc i les actuacions projectades és d'aproximadament 4,5 km, fet que 
garanteix que no es produeixin afeccions directes sobre l’espai protegit. 
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Zones humides_ 

A l'empara de la normativa vigent en matèria de protecció de la naturalesa i d'aigües, 
el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha creat l'inventari 
de zones humides de Catalunya, amb la finalitat de millorar la protecció d'aquests 
valuosos espais. 

Com en casos anteriors, a les proximitats de l'àrea d'estudi es localitzen nombroses 
zones humides, les quals es troben incloses en aquest inventari: 

 Estany dels Alous. 
 
 Bassa de Can Cardús. 
 
 Aiguamolls de Molins de Rei. 
 
 Pantà de Can Borrell. 

 

Figura 8.Zones humides properes a la zona d’estudi.  
Font: Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

Pot comprovar-se que la Zona Humida més propera a l’àmbit d’estudi és la de 
l’Estany dels Alous. Per tant, les actuacions corresponents implantació del nou 
traçat no generarien cap afecció directa ni indirecta sobre Zones Humides. 
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Aiguamolls protegits pel Conveni de Ramsar_ 

El Conveni de Ramsar o la Convenció dels Aiguamolls d'Importància Internacional 
es va signar a Ramsar (Iran) el 2 de febrer de 1971 i va entrar en vigor l’any 1975. 
Des de llavors es celebra una Conferència de les Parts Contractants (COP) cada 
tres anys. 

Actualment, la Convenció compta amb l'adhesió de 154 països que han inclòs en la 
Llista d'Aiguamolls d'Importància Internacional, o Llista de Ramsar, 1.650 zones 
humides de totes les regions del món, la qual cosa significa una superfície superior 
a 149 milions d'hectàrees. 

Espanya va ratificar el conveni el 1982, incloent llavors a la Llista de Ramsar dos 
Parcs Nacionals, Doñana i Tablas de Daimiel. En l'actualitat, Espanya aporta a la 
Llista de Ramsar 63 espais humits amb una superfície propera a les 281.000 
hectàrees. Catalunya contribueix a la Llista de Ramsar amb quatre aiguamolls: els 
Aiguamolls de l’Empordà, el Delta de l'Ebre, el llac de Banyoles i el Parc Nacional 
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Cap d'ells es troba en l'entorn on es projecten les actuacions, localitzant-se el 
més proper, Llac de Banyoles, a més de 95 km, per la qual cosa l'afecció és 
nul·la. 

 

3.8. PAISATGE 

El Conveni Europeu del Paisatge obliga que les diferents polítiques públiques que 
incideixin al territori (urbanisme, infraestructures, aigües, etc.) tinguin en compte a 
protecció i conservació dels diferents paisatges, que passen així a tenir la 
consideració d'objecte d'interès públic i dret del ciutadà. 

Aquest conveni té aplicació conforme a la legislació autonòmica en matèria de 
paisatge a través del Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa 
la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i es regulen 
els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística i la Llei 8/2005, de 8 de 
juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, que estableixen la consideració 
del paisatge en termes de gestió, ordenació i protecció. 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, Gestió i Ordenació del Paisatge de 
Catalunya crea el Catàleg de Paisatge com un instrument nou per a la introducció 
d'objectius paisatgístics a la planificació territorial a Catalunya, així com en les 
polítiques sectorials, i d'aquesta forma adopta els principis i estratègies d'acció que 
estableix el Conveni Europeu del Paisatge promogut pel Consell d'Europa. 

La superfície sobre la qual es desenvolupen les actuacions inherents al projecte 
s'inclouen a l'àrea englobada dins del Catàleg Regió Metropolitana de Barcelona. 
Aquest catàleg no s'ha finalitzat en l'actualitat; per això, a fi de considerar el paisatge 
en la present anàlisi ambiental, s'ha tingut en compte la informació existent conforme 
a la caracterització del paisatge realitzada en el Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona (Comissió d´Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona).  

Les actuacions incloses en el projecte se situen en una superfície amb alguns canvis 
de pendent que fan que la visibilitat de les actuacions sigui relativament elevada. 
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Així mateix, es desenvolupen sobre àrees ocupades per zones conreades i en 
menor mesura arbrades, això com superfícies antròpiques i urbanitzades on hi 
destaca la presència d'algun element històric o cultural proper a la traça; per tant, 
es podria dir que són espais de valor paisatgístic mitjà. 

 

3.9. VIES PECUÀRIES  

La xarxa de camins ramaders està formada per aquells camins públics per on 
discorre o ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader en els desplaçaments 
vinculats a la transhumància. Les carrerades són camins públics per on discorre o 
ha discorregut tradicionalment el trànsit ramader. Tenen un paper clau en el mitjà 
natural, ja que serveixen com a eixos de connexió entre ecosistemes diferents, i així 
fomenten la biodiversitat de les espècies i actuen com un corredor ecològic de 
patrimoni públic format pels centenars de quilòmetres que creuen Catalunya, amb 
un elevat valor turístic. 

La llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries estableix que les carrerades són 
béns de domini públic de les comunitats autònomes, i té per finalitat: 

 Regular el seu ús. 
 
 Defensar la seva integritat. 
 
 Garantir el seu ús públic quan facilitin el trànsit ramader o quan es destinin a 

altres usos compatibles o complementaris. 

És molt necessari assegurar la correcta conservació de les carrerades, així com 
d'altres elements ambientals o culturalment valuosos directament vinculats a elles, 
mitjançant l'adopció de les mesures de protecció i restauració necessàries. 

S'ha consultat la informació disponible sobre vies pecuàries a la pàgina web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, i no s’ha detectat la presència de vies 
pecuàries dins de l'àmbit del present estudi. No s'espera, per tant, que es 
produeixi cap afecció sobre la xarxa de vies pecuàries catalanes per part de 
cap de les actuacions. 

 

3.10. PATRIMONI CULTURAL 

La legislació autonòmica catalana estableix un seguit de figures de protecció de 
béns integrants del Patrimoni Cultural Català. Destaca la Llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni català, desplegada recentment pel Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Com a principal reclam turístic, la població de Castellbisbal compta amb quatre 
elements declarats com a Bé Cultural d’Interès Nacional, que són el Castell de 
Castellbisbal, la Torre Fossada, el Pont del Diable i l’Arc Romà d’accés al Pont. Si 
bé la traça passa molt propera a la zona de la Torre Fossada, la seva àrea 
d’influència no hi intercepta. Per tant, es pot afirmar que no hi ha cap d’aquests 
elements que es trobi en la zona d’estudi del present projecte. 
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4.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat s'identifiquen i valoren els impactes produïts per la construcció i 
implantació del nou traçat. 

Per a això, s'ha atès a les categories detallades al Reial decret 1131/1988, de 30 de 
setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del Reial decret Legislatiu 
1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental (aquest últim derogat pel 
Reial decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes i posteriorment modificat per la 
Llei 6/2010), considerant-se petites matisacions quan siguin precises, mitjançant 
valoracions intermèdies. S’hi distingeixen les següents categories, en funció de 
l'impacte: 

 Impacte compatible. Aquell en què la recuperació del qual és immediata 
després del cessament de l'activitat, i no precisa de pràctiques protectores o 
correctores. També s'inclouen aquells impactes que provoquen la pèrdua de 
factors que no comporten un canvi en el valor ambiental de l'entorn. 

 
 Impacte lleu. Aquell que la seva reversibilitat es produeix transcorregut un temps 

apreciable i les mesures aplicades són de baixa intensitat. Produeixen canvis 
ambientals de molt poca entitat. 

 
 Impacte moderat. Aquell en què la recuperació del qual no requereix pràctiques 

protectores o correctores intensives, però que la consecució de les condicions 
ambientals inicials requereix cert temps. També s'inclouen aquells que 
ocasionen un canvi perceptible en el valor ambiental del conjunt. 

 
 Impacte alt. Aquell en què la recuperació del qual precisa de pràctiques 

protectores de mitja intensitat, amb períodes de recuperació relativament curts. 
Suposa una valoració intermèdia entre impacte moderat i impacte sever. 

 
 Impacte sever. Aquell en què la recuperació de les condicions del medi exigeix 

l'adequació de mesures protectores o correctores i, tot i així, la recuperació 
necessita un període de temps dilatat. Dins d’aquest grup s'inclouen aquells 
impactes que ocasionen la pèrdua d'un valor ambiental notable en el conjunt. 

 
 Impacte crític. Aquell impacte la magnitud del qual és superior al llindar 

acceptable. Es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions 
ambientals, sense possible recuperació, fins i tot amb l'adopció de mesures 
protectores o correctores. 

A més d'aquestes categories d'impacte, i de cara a la valoració dels impactes 
positius, s'han establert les següents definicions: 

 Impacte favorable. Impacte positiu, els efectes del qual sobre el medi són 
difícilment quantificables en unitats mesurables, ja sigui pel seu caràcter 
intangible o per verificar-se els seus efectes a llarg termini (superior a 5 anys). 

 
 Impacte beneficiós. Impacte positiu, els efectes del qual sobre el medi són 

quantificables en algun tipus d'unitat i suposen una millora del medi físic o 

Anàlisi 
d’impactes 
potencials  
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socioeconòmic tangible a curt (1 any) o mig termini (5 anys). Comptarà amb 2 
nivells d'intensitat en la valoració quantitativa: beneficiós i molt beneficiós. 

 

4.2. ACTUACIONS GENERADORES D’IMPACTES 

Les actuacions previstes per a la implantació del nou traçat de connexió de les 
urbanitzacions de Can Santeugini i Costablanca amb l’estació de RENFE que són 
susceptibles de generar alteracions ambientals, directa o indirectament, en l'àmbit 
de la seva execució i explotació són les detallades al llarg del present apartat i es 
resumeixen en la taula adjunta. 

Fase de construcció 

ACCIONS DEL 
PROJECTE ELEMENT DEL MEDI ALTERACIÓ  

Desbrossament  

Qualitat de l’aire  Increment dels nivells d’immissió de partícules, 
metalls pesats, etc.  

Sòls 
 Destrucció directa 
 Compactació 
 Augment de l’erosió 

Hidrologia superficial i 
subterrània 

 Alteració de la qualitat de les aigües 
 Canvi en el flux de cabals 

Vegetació  Destrucció directa de la vegetació 
 Risc d’incendis 

Fauna 

 Destrucció directe de la fauna edàfica 
 Destrucció de l’hàbitat d’espècies terrestres 
 Molèsties a les poblacions faunístiques pròximes 

a la zona d’obres 

Paisatge  Visibilitat i intrusió visual de maquinària d’obra 
 Canvi en l’estructura paisatgística 

Assossegament públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Medi socioeconòmic 
 Afecció a propietaris de terrenys 
 Afecció a servituds i serveis 
 Augment de treball 

Moviments de 
terres 

Qualitat de l’aire  Increment dels nivells d’immissió de partícules, 
metalls pesats, etc. 

Geologia i 
geomorfologia 

 Modificació de la geologia local 
 Augment de la inestabilitat de vessants 

Sòls 
 Destrucció directa 
 Compactació 
 Augment de l’erosió 

Hidrologia superficial i 
subterrània 

 Alteració de la qualitat de les aigües 
 Canvi en el flux de cabals 

Vegetació 
 Destrucció de la vegetació per la mala gestió 

dels excedents d’excavacions i aportacions de 
terra 
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Fauna 

 Afecció a hàbitats faunístics degut a la mala 
gestió dels excedents d’excavació i aportacions 
de terres 

 Molèsties a les poblacions faunístiques properes 
a la zona d’obres 

Patrimoni cultural  Afecció als elements de patrimoni arqueològic i/o 
arquitectònic 

Paisatge  Visibilitat i intrusió visual de maquinària d’obra 
 Modificació del paisatge 

Assossegament públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Medi socioeconòmic 
 Afecció a propietaris de terrenys 
 Afecció a servituds i serveis 
 Augment de treball 

Moviments de 
vehicles i 

maquinària 
pesada 

Qualitat de l’aire  Increment dels nivells d’immissió de partícules, 
metalls pesats, etc. 

Sòls  Alteració de la qualitat dels sòls degut a 
abocaments accidentals 

Hidrologia superficial i 
subterrània 

 Alteració de la qualitat de les aigües degut a 
abocaments accidentals 

Fauna  Molèsties a les poblacions faunístiques properes 
a la zona d’obres 

Paisatge  Visibilitat i intrusió visual de maquinària d’obra 

Assossegament públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Medi socioeconòmic  Alteració del trànsit 
 Augment de treball 

Fonamentacions 
i estructures 

Qualitat de l’aire  Increment dels nivells d’immissió de partícules, 
metalls pesats, etc. 

Sòls  Alteració de la qualitat dels sòls degut a 
abocaments accidentals 

Hidrologia superficial i 
subterrània 

 Alteració de la qualitat de les aigües degut a 
abocaments accidentals 

Fauna  Molèsties a les poblacions faunístiques properes 
a la zona d’obres 

Paisatge  Visibilitat i intrusió visual de maquinària d’obra 

Assossegament públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Medi socioeconòmic  Augment de treball 

Neteja final 
d’obra 

Qualitat de l’aire  Increment dels nivells d’immissió de partícules, 
metalls pesats, etc. 

Sòls  Alteració de la qualitat dels sòls degut a 
abocaments accidentals 

Hidrologia superficial i 
subterrània 

 Alteració de la qualitat de les aigües degut a 
abocaments accidentals 

Assossegament públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Medi socioeconòmic  Augment de treball 

Taula 2. Quadre resum de les actuacions generadores d’impactes previstes en l’execució de les obres. 
Font: elaboració pròpia 
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 Fase d’explotació 

 

ACCIONS DEL 
PROJECTE 

ELEMENT DEL 
MEDI ALTERACIÓ 

Ocupació d’espai per 
la nova 
infraestructura viària 

Sòls  Ocupació permanent de sòl fèrtil 

Hidrologia superficial i 
subterrània  Canvi del flux de cabals 

Vegetació  Eliminació permanent de la 
vegetació 

Fauna  Efecte barrera 

Paisatge  Modificació del paisatge 

Circulació de vehicles 
de transport de 
viatgers i mercaderies  

Atmosfera 
 Modificació de la qualitat 

atmosfèrica per emissions de 
vehicles de motor de combustió 

Fauna 
 Molèsties a les poblacions 

faunístiques pròximes a la 
infraestructura viària 

Assossegament 
públic  Molèsties per soroll i vibracions 

Sector terciari 

 Millora de les comunicacions 
 Dinamització socioeconòmica per 

la millora del sistema de 
transport 

 Increment de treball 

Taula 3. Quadre resum de les actuacions generadores d’impactes previstes durant 
l’explotació de la infraestructura.  

Font: elaboració pròpia. 

 

Fase de construcció_ 

D'acord amb les característiques del projecte i la seva ubicació, les principals 
activitats susceptibles de ser causants d'impactes són les que es desenvolupen als 
següents apartats. 

 Desbrossament 

La superfície de desbrossament corresponent a les actuacions proposades 
consta de 37.411,02 m2. 

La ubicació de les actuacions projectades sobre terrenys altament alterats per la 
presència d'infraestructures de transport, aprofitant els corredors viaris i 
ferroviaris existents implica que els esbrossis es vegin minimitzats. Tot i així, es 
preveu el desbrossament d’una important àrea, corresponent al tram del Turó de 
les Forques. Els principals impactes que genera l'esbrossi són: 

- Pèrdua del sòl fèrtil. 
 
- Pèrdua de vegetació. 
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- Risc d'incendis per la generació d'espurnes procedents de la maquinària. 
 
- Pèrdua d'hàbitats faunístics. 
 
- Generació de residus consistents en terra vegetal i biomassa vegetal. 
 
- Increment dels nivells de soroll generat per la maquinària associada a 

l'execució de l'obra, la qual cosa es tradueix en molèsties a la població i a les 
espècies faunístiques. 

 
- Increment de la contaminació atmosfèrica generada per la combustió dels 

motors de la maquinària necessària per a la realització dels esbrossis. 

 

 Moviment de terres: realització de sondejos, excavacions, explanacions i 
reblerts. 

Els moviments de terres estimats per a l’execució del projecte es mostren a 
continuació: 

MOVIMENT DE TERRES VOLUM (m3) 

Desmunt 23.587,5 

Terraplè 42.803,9 

Taula 4.Volum dels moviments de terres realitzats en l'execució de l'obra.  
Font: Dades obtingudes del programa WinH. 

La realització de moviments de terres comporta els següents efectes ambientals: 

- Increment dels nivells de soroll procedents de la maquinària utilitzada per a 
l'excavació, fet que suposa molèsties a la població i a les espècies 
faunístiques. 

 
- Increment d'emissions de partícules a l'atmosfera procedents de les 

excavacions. 
 
- Increment de la contaminació atmosfèrica generada per la combustió dels 

motors de la maquinària. 
 
- Modificació de la qualitat de les aigües subterrànies i del sòl. Aquesta 

alteració pot tenir lloc com a conseqüència de “males pràctiques” en les 
operacions de barreja del formigó, manteniment de maquinària i vehicles, així 
com per l'apilament de materials i estacionament de vehicles en zones no 
condicionades. 

 
- Alteració de l'estructura del sòl a conseqüència de l'execució de les 

excavacions. 
 

34  
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de 
Castellbisbal 

             Annex 17. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 



 

- Possible afecció sobre la vegetació, hàbitats faunístics, el sòl i el medi 
hidrològic per obertura d'abocadors per al dipòsit d'excedents de l'excavació. 

 
- Possible afecció sobre la vegetació, hàbitats faunístics, el sòl i el medi 

hidrològic per obertura de préstecs per a l'obtenció de terres necessàries per 
a les labors de reblert i explanacions. 

 
- Generació de residus inerts. Com a conseqüència de l'excavació, es preveu 

l'obtenció d'un volum de terres, que hauran de ser dipositades en algun 
abocador autoritzat de R.C.D.S., en alguna planta de tractament i reciclatge 
d'àrids, o bé a través d'un gestor autoritzat, un cop s'hagi compensat el balanç 
de terres dins la pròpia obra. 

 
- Consum de recursos naturals. Per a les labors d'execució de les actuacions 

plantejades es preveu la necessitat d'aportar materials tals com aigua, àrids, 
terres, metalls, fustes, vidre, etc. 

 
- Destrucció del patrimoni cultural. Les actuacions d'excavació podrien suposar 

la remoció de restes arqueològiques. 

 

 Moviment de vehicles i maquinària d’obra 

Aquest apartat inclou les actuacions necessàries per al transport de materials, 
terres, enderrocs, personal i maquinària de treball. L'accés a l'àrea d'estudi es 
produirà principalment a través de les traces viàries, és a dir, per les carreteres 
C-243c, BV – 1501 i vials associats, entre d’altres. 

Els moviments de vehicles i maquinària d'obra generen els següents impactes: 

- Alteració de les condicions d'assossec públic i de la fauna per l'increment dels 
nivells de soroll procedent de la circulació de la maquinària d'obra, així com 
generació de molèsties a la població i a la fauna per l’increment de vehicles 
pesats en els vials circumdants a la zona d'obres, la qual cosa suposaria 
alteracions en el trànsit. 

 
- Increment dels nivells de partícules en l'atmosfera per transport de material 

amb un alt contingut de pols. 
 
- Increment de la contaminació atmosfèrica generada per la combustió dels 

motors dels vehicles i la maquinària d'obra. 

 

 Execució de fonamentacions i estructures: utilització de formigoneres, acer, 
fustes, etc. 

Les actuacions que s’engloben en aquest punt seran necessàries per a la 
construcció del viaducte que creua el Torrent Bo i la línia R4 de Rodalies de 
RENFE. 
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L'execució de les fonamentacions i l’estructura comporta els següents efectes 
ambientals, entre d’altres: 

- Increment dels nivells de soroll procedents de la maquinària utilitzada per 
realitzar les fonamentacions i per a l’execució de l’estructura. 

 
- Increment de la contaminació atmosfèrica generada per la combustió dels 

motors de la maquinària. 
 
- Modificació de la qualitat de les aigües subterrànies i del sòl. Aquesta 

alteració pot tenir lloc com a conseqüència de “males pràctiques” en les 
operacions de barreja del formigó, manteniment de maquinària i vehicles, així 
com arran de l’apilament de materials i l’estacionament de vehicles en zones 
no condicionades per a això. 

 
- Contaminació del sòl i les aigües per generació de residus (inerts, 

assimilables a urbans i tòxics i perillosos) que, si no es gestionen 
correctament, alterarien les característiques dels esmentats elements 
ambientals. 

 
- Consum de recursos. Per a la realització de fonamentacions i el viaducte es 

preveu la necessitat d'aportació de materials com ara el formigó i l’acer. 

 

 Neteja final de l’obra 

Les tasques de neteja final de l’obra podrien suposar els següents efectes 
ambientals, entre d’altres: 

- Increment dels nivells de soroll procedents de la maquinària d'obra. 
 
- Increment dels nivells de partícules a l'atmosfera per transport de material 

amb un alt contingut en pols. 
 
- Modificació de la qualitat de les aigües subterrànies i del sòl. Aquesta 

alteració pot tenir lloc com a conseqüència de “males pràctiques” en les 
operacions de manteniment de maquinària i vehicles, així com arran 
d'apilament d'enderrocs en llocs no condicionats a aquest efecte. 

 
- Contaminació del sòl i les aigües per generació de residus (inerts, 

assimilables a urbans i tòxics i perillosos) que, de no ser correctament 
gestionats, alterarien la qualitat dels esmentats elements ambientals. 

 

Fase d’explotació_ 

Les principals actuacions generadores d'impacte durant la fase d'explotació se citen 
a continuació. 

 Presència de la infraestructura 
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La presència del nou traçat constitueix un canvi en la condicions de l'entorn 
objecte del projecte, per la qual cosa es considera que genera un impacte en la 
qualitat paisatgística de l'entorn i la permeabilitat territorial. La pèrdua de sòl lliure 
es tradueix en pèrdua de terrenys amb vegetació, terrenys productius, 
alteracions a l'accessibilitat, afecció a propietats, efecte barrera per a la mobilitat 
faunística, etc. 

 Circulació de vehicles 

La circulació de vehicles a través de la infraestructura vial incideix de forma 
negativa per les molèsties produïdes a la població, principalment per la generació 
de sorolls i augment en la contaminació atmosfèrica. 

D'altra banda, les actuacions projectades suposen un impacte positiu des del 
punt de vista de la millora de comunicacions i la dinamització socioeconòmica a 
escala local i fins i tot regional. 

 

4.3. IDENTIFICACIÓ DEL IMPACTES 

Impacte sobre la qualitat atmosfèrica_ 

Els impactes es produiran principalment per: 

 Increment de les partícules contaminants pels motors de combustió de la 
maquinària d'obra. 

 
 Increment de les partícules en suspensió a causa dels moviments de terra, 

circulació de maquinària, etc. 

Fase de construcció 

La construcció i posada en servei de la infraestructura plantejada portarà implícit un 
canvi en l'emissió de contaminants al medi atmosfèric, tant en la seva quantitat com 
en la seva localització. 

L'impacte més important sobre l'atmosfera en fase de construcció és l'emissió de 
pols, entenent com a tal les partícules de sòl despreses del substrat com a 
conseqüència del moviment de terres, tant en l'excavació i estesa de la mateixa com 
durant el transport i el trànsit dels vehicles per la traça. 

Tot i que l’impacte sigui de caràcter temporal i reversible, pel volum de terres 
mobilitzat, la sensibilitat i el nombre de receptors, es caracteritza com a notable i 
negatiu, pel que s’avalua com a MODERAT. 
 
Fase d'explotació 

D’una altra banda, durant l’explotació es produeix un augment d’immissió de 
contaminants provinents de la combustió. L’increment de nivells d’immissió es 
produeix per l’emissió provinent de la circulació de vehicles. Aquestes emissions 
tenen major importància en vies urbanes i periurbanes, on ja poden hi haver nivells 
d’immissió elevats i es poden superar llindars no desitjables per efectes sinèrgics. 
Tanmateix, les característiques del règim de vents de la zona afavorirà la dispersió 
de contaminants. A més, s’ha d’afegir que el nou traçat hi té projectada una IMD 
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baixa i, per tant, no són d’esperar valors per sobre dels legislats ni per la pròpia 
emissió ni per efectes de sinèrgia. Per tot això, es valora l’impacte com a 
COMPATIBLE. 

 

Impacte sobre la geologia i la geomorfologia_ 

Aquest impacte es produirà principalment per dos motius: 

 Per un canvi en la configuració morfològica del territori a causa de la modificació 
dels pendents i la continuïtat del relleu a partir de les explanacions projectades. 

 
 Pels riscos d'erosió que es produiran durant la fase de construcció i en la 

d'explotació (en els talussos principalment). 

Els impactes s'han valorat atenent al moviment de terres necessari, a la tipologia de 
materials que podrien veure's afectats i al canvi en el modelatge del terreny. 

Segons l'apartat 3.3 “Geologia”, la zona d'estudi es localitza sobre sòls ordovícics, 
sòls quaternaris recents i sòls terciaris que constitueixen la vall del riu Llobregat. Així 
mateix, atenent al que s’ha exposat en aquest apartat, s'ha d'afegir que l'actuació 
necessària per dur a terme la implantació de la nova traça vial projectada està 
ubicada sobre una formació sedimentària d'especial rellevància (Successió Miocena 
de la Costa Blanca). Degut al seu valor arqueològic, l’impacte ocasionat sobre el 
medi s’analitzarà més endavant, a l’apartat “Impacte sobre el patrimoni arqueològic, 
arquitectònic i històric-cultural”.  

Fase de construcció  

Les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i els 
terraplens, en la fase d’obra de moviment de terres, tant en la pròpia traça com en 
les obres auxiliars. Un dels impactes directes sobre la geologia és l’augment del risc 
d’inestabilitat de vessants generats per les excavacions i els reblerts, tant a la pròpia 
traça com a les zones de préstecs i abocadors. Assumint les directrius de l’estudi 
geotècnic, en la definició del traçat resulta que no es produirà un augment 
d’inestabilitat de vessants i, en cas de produir-se, la pròpia secció de calçada ja 
estableix les mesures de correcció per evitar interaccions amb la traça.  

De totes maneres, i pel que fa a la necessitat de préstecs i abocadors, a la traça pot 
ser necessària una petita zona d’abocador, tot i que en el còmput global del 
moviment de terres no es necessitaran abocadors. Aquest impacte és de tipus 
potencial i, tot i que pot tenir efectes importants, la possibilitat de definir mesures de 
caràcter preventiu de gran efectivitat fa que s’avaluï l’impacte total durant la fase de 
construcció com a MODERAT. 

Fase d'explotació 

El tràfic generat per la nova infraestructura no produirà cap afecció addicional sobre 
la geologia o la geomorfologia, pel que es considera que aquest impacte és NUL. 

 

Impactes sobre l'edafologia_ 

Els impactes previstos sobre el sòl es deuen a: 
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 Destrucció directa del sòl, compactació del sòl, aparició de sòls contaminats, 
contaminació del mateix i pèrdua de la fracció fèrtil. 

 
 Ocupació definitiva del sòl en la fase d'explotació. 

Fase de construcció 

La destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal es donarà per l’ocupació 
d’instal·lacions auxiliars necessàries per l’obra, com préstecs, abocadors temporals 
o permanents, accessos, etc. Aquestes, i especialment els abocadors i instal·lacions 
auxiliars, seran zones que després de les obres hauran de retornar als usos previs. 

Així, es valora l’impacte en funció del tipus d’activitat: 

 Abassegament temporal de terres vegetals i instal·lacions auxiliars. Per aquest 
factor, s’ha de tenir en compte la reversibilitat de l’impacte i l’ocupació. 

 
 Préstecs. En principi, s’utilitzaran activitats extractives legalitzades. 
 
 Abocadors. Es preveu la necessitat d’utilitzar zones degradades properes a la 

traça. 

Atenent a tots aquests factors, i tenint en compte que la pèrdua de sòl per ocupació 
de la pròpia traça és bastant important, es creu convenient avaluar tots aquests 
impactes dins la fase de construcció com a MODERATS. 

Fase d’explotació 

Durant la fase d’explotació, la circulació de vehicles no generarà cap impacte 
addicional sobre l’edafologia, de manera que aquest es considera NUL. 

 

Impacte sobre la hidrologia i la hidrogeologia_ 

 HIDROGEOLOGÍA 

Des del punt de vista hidrogeològic, les afeccions es produirien durant la fase 
d'obres, a conseqüència de les següents actuacions: 

- Excavacions profundes que interceptessin el nivell freàtic. 
 
- Abocaments accidentals al terreny que es poguessin escolar, alterant la 

qualitat de les aigües. 
 
- Presència d'aqüífers. 

Fase de construcció 

L’afecció més important que es podria produir durant la fase de construcció seria 
a la realització de les fonamentacions per construir el viaducte que creua el 
Torrent Bo. Es tractaria d’una afecció considerable, ja que es podria interceptar 
el nivell freàtic i s’hi podrien escolar aigües contaminades. De totes maneres, 
caldria assegurar-ho mitjançant un estudi més exhaustiu (cal recordar que les 
dades proporcionades per a realitzar L’Annex 3. Geologia i geotècnia no 
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aportaven informació suficient sobre els punts més propers al curs del Torrent 
Bo). Cal dir, però, que aquesta obra no travessa cap aqüífer protegit i, per tant, 
no presenta problemes de contaminació. Degut a la potencial perillositat i a la 
incertesa de dades, es comptabilitzarà l’impacte com a ALT. 

Fase d'explotació 

No es preveu que es produeixin nous impactes respecte els contemplats en fase 
d'obres. Es considera un impacte NUL per a l’actuació projectada.  

 

 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 

Aquests impactes es produiran, entre d’altres, per les següents causes: 

- Possible canvi en la qualitat de les aigües per males pràctiques / abocaments, 
etc. durant els moviments de terres i maquinària en la fase de construcció. 

 
- Intercepció de línies de vessament naturals en la fase d'obres i d'explotació a 

causa de la presència de la infraestructura. 

Fase de construcció 

L’actuació analitzada intercepta elements hidrològics superficials, com ara el 
Torrent Bo i el Torrent de Pegueres. El pas sobre aquests elements es produeix 
sobre un viaducte de nova construcció i una obra de drenatge, respectivament. 
Pel que fa aquesta última, i com ja s’ha comentat a l’Annex 4 Hidrologia i 
drenatge, es tracta d’un allargament de l’obra existent. L’existència d’aquests dos 
elements fa que el pas de la nova traça vial per aquests cursos hidrològics no 
produeixi afeccions directes de cap tipus. No obstant això, en cas que es donin 
males pràctiques durant l'execució de les obres, es poden produir abocaments 
accidentals o situacions de risc que generin afeccions indirectes susceptibles 
d'alterar la qualitat de les aigües superficials. Com que s'ha previst l'aplicació de 
mesures preventives i correctores en matèria de protecció del sistema hidrològic, 
s'estima que les possibles afeccions indirectes sobre el sistema hidrològic es 
puguin preveure o corregir. Així, es considera que l'impacte sobre la hidrologia 
és COMPATIBLE. 

Fase d'explotació 

En fase d'explotació no és previsible que el tràfic a través de la nova 
infraestructura produeixi cap impacte sobre la hidrologia, de manera que aquest 
impacte es valora com a NUL. 

 

Impacte sobre la vegetació_ 

Es produirà a conseqüència de: 

 Eliminació de la cobertura vegetal, fitacions i afecció a comunitats vegetals 
properes a l'actuació durant la fase de construcció. 

 
 Ocupació definitiva del sòl en la fase d'explotació. 
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 La valoració d'aquests impactes està definida per: 
 La qualitat ambiental o mèrit de conservació de la vegetació en funció de l'estat 

d'intervenció en què es troba. 
 
 Qualitat ambiental o mèrit de conservació de la vegetació en funció del grau de 

singularitat i raresa dins del marc regional. 
 
 Qualitat ambiental o mèrit de conservació de la vegetació en funció de l'estructura 

vertical de la vegetació o grau d'evolució de l'ecosistema. 
 
 Qualitat ambiental o mèrit de conservació de la vegetació en funció de la 

diversitat d'espècies i complexitat ecològica. 

 

Fase de construcció 

La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada per la traça comporta una 
pèrdua de la biomassa vegetal viva, és a dir, arbustiva, herbàcia i lianoide. Els 
elements afectats són totes les formacions vegetals descrites a l’apartat de 
vegetació. 

L’impacte de la traça és d’una duració permanent, ja que hi ha una pèrdua de 
biomassa irreversible. No obstant, en els desmunts i terraplens, si es donen les 
mesures correctores necessàries, el seu efecte pot ser temporal.  

Per una altra banda, les característiques intrínseques (alta compactació, pobresa 
nutritiva, sequera acusada, dèbil infiltració) dels desmunts i terraplens dificulten la 
seva recuperació de manera natural. Els primers estadis d’aquesta recuperació 
espontània es caracteritzen pel domini d’espècies pioneres i colonitzadores que, si 
bé disminueixen els processos erosius, sovint porten associats alguns problemes 
com la fàcil proliferació d’incendis. 

L’impacte causat per la tala i desbrossat es considera SEVER, pel conjunt d’efectes 
que es produeixen, amb una sinèrgia que pot ser important. No obstant, el grau 
d’atenuació pot ser elevat si s’apliquen les mesures preventives i correctores que es 
descriuen en el capítol corresponent. 

Tanmateix, també es produeix una pèrdua de la capacitat regenerativa de la 
vegetació. La resistència de les comunitats vegetals en front a una pertorbació ve 
en part condicionada per la capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Per 
una part, moltes de les espècies herbàcies perennes presenten la capacitat de 
regenerar vegetativament noves plantes a partir d’òrgans subterranis (rizomes, 
bulbs, tubercles). Aquest tipus de reproducció asexual front a la basada amb la 
dispersió de llavors constitueix un avantatge, ja que l’energia acumulada als òrgans 
de reserva permet que la recuperació sigui més ràpida. Donada l’extensió i duració 
de les conseqüències de l’impacte i que l’aplicació de mesures regeneratives podria 
disminuir l’impacte, la magnitud d’aquest es considera MODERADA. 

Una altra afecció a considerar és la degradació de les comunitats properes per 
desbordament de les accions constructives. L’abocament de terra incontrolat 
provinent de l’obertura de talussos sobre les comunitats del marge del traçat 
proposat, el trànsit de qualsevol tipus de vehicle, principalment maquinària pesada, 
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per la zona d’obra i vies d’accés, pot provocar una degradació de la vegetació. La 
pèrdua de plantes per enterrament, trepig o la ruptura de branques que sol provocar 
l’entrada de plagues dona lloc a un augment de la pèrdua de la biomassa vegetal. 

En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, incloent 
les vies d’accés, es veurà afectada per aquest efecte. L’efecte apareixerà de manera 
irregular durant el període de construcció i amb una duració temporal. Si la seva 
intensitat no és elevada la reversibilitat es pot produir de manera natural, o amb 
mínimes mesures correctores, pel que en aquests casos l’impacte es podria 
considerar MODERAT. 

Finalment, com a impacte indirecte sobre la vegetació es contempla la pèrdua de 
producció vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, o per emissió 
de contaminants per la maquinària. Durant la construcció, el trànsit de la maquinària 
comporta un augment de sòlids en suspensió a l’atmosfera que, en casos extrems, 
pot donar una pèrdua del ritme característic de creixement de la vegetació. En tot 
cas, aquest és un impacte temporal i reversible, pel que s’avalua com a MODERAT. 

Atenent a totes aquestes consideracions, i com a síntesis, es pren, per a la fase de 
construcció, aquell valor de l’impacte més negatiu sobre el medi. Per tant, l’impacte 
sobre la vegetació durant la fase de construcció de la nova traça vial s’avaluarà com 
a SEVER. 

Fase d’explotació 

Com a impacte indirecte sobre la vegetació durant la fase d’explotació es considera 
la pèrdua de producció vegetal per augment de sòlids en suspensió en l’atmosfera, 
o per emissió de contaminants dels vehicles que hi circulen. En tot cas, aquest és 
un impacte temporal i reversible, pel que s’avalua com a MODERAT. 

 

Impacte sobre la fauna_ 

Fase de construcció 

Les actuacions proposades al present projecte es localitzen en un entorn boscós 
bastant dens, sobretot al llarg del tram que transcorre pel Turó de les Forques. 

El principal impacte durant les obres es deurà a la pèrdua dels hàbitats faunístics 
derivats de l'eliminació de la vegetació. Els terrenys ocupats per les instal·lacions 
auxiliars, préstecs, abocadors i accessos poden afavorir una destrucció dels 
hàbitats, bàsicament per les possibles instal·lacions auxiliars i per la pròpia traça. 

També és necessari esmentar l’alteració dels comportaments de la fauna per 
l’augment del soroll. Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra espantaran a la fauna, 
principalment vertebrada, dificultant la seva activitat. Es destaca, com a més 
important, la interrupció i impediment de la nidificació de les aus.  

Durant el moviment de terres, l’impacte serà temporal i reversible, donada la 
composició específica de la zona. Una vegada finalitzada l’acció pertorbadora, les 
espècies tornaran als espais ocupats anteriorment.  

Tanmateix, s’ha de considerar la desaparició física de certs animals durant 
l’execució de l’obra. Es produirà la desaparició física dels animals situats en el pas 
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de la maquinaria o en zones destinades a abassegament de terres. Afectarà 
especialment a vertebrats de desplaçament lent, com els micromamífers, amfibis, 
rèptils i aus durant el període de nidificació. L’impacte, que apareix durant la fase de 
construcció, pot tenir efectes a curt i mig termini. Es considera un impacte reversible 
per a les espècies amb bons efectius poblacionals i irreversible per a les espècies 
més inusuals. No obstant, donat el tipus d’ambients afectats, presumiblement no 
suposarà la disminució efectiva de cap espècie. L’impacte s’avalua com a 
MODERAT. 

Fase d'explotació 

Durant l’explotació té lloc l’efecte barrera. Es considera l’efecte barrera produït per 
l’existència de desmunts i de terraplens de la via, que impedeix la lliure circulació 
dels animals per l’entorn.  

Així, en les mesures correctores, caldrà tenir en compte el condicionament de les 
obres de drenatge per a passos de fauna. Al tenir un diàmetre mínim d’1m, apte per 
al pas de fauna, es consideraran suficients.  

De totes maneres, l’efecte permanent de la nova traça causarà un cert impacte al 
medi faunístic, i s’avaluarà com a ALT. 

 

Impacte sobre espais protegits_ 

La principal afecció als espais naturals durant la fase de construcció i explotació d'un 
projecte es deu a l'alteració dels valors ambientals que contenen, pels quals se'ls va 
assignar alguna figura de protecció. Generalment, aquest impacte es deu a 
l'alteració de la vegetació, de les espècies animals que conté, dels seus recursos 
hídrics o dels seus recursos culturals, produint-se sempre una alteració de la qualitat 
atmosfèrica. Per això, s'ha estudiat al llarg del present document la ubicació exacta 
dels espais naturals d'interès respecte a les intervencions analitzades en cadascuna 
de les actuacions. 

Les actuacions projectades no són susceptibles de produir cap tipus d'afecció 
directa o indirecta sobre espais protegits, ja que se situen a una distància 
considerable d'aquests i sobre zones ja degradades per la presència 
d'infraestructures lineals. Es considera que l'impacte sobre espais protegits és NUL 
en fase d'obres i d'explotació. 

 

Impacte socioeconòmic_ 

Fase de construcció 

L'execució de les infraestructures projectades comporta beneficis socials, com ara 
l'increment de les activitats socioeconòmiques per la necessitat de mà d'obra i la 
dinamització socioeconòmica a la zona en fase d'obres. Es considera l’impacte, 
doncs, BENEFICIÓS per a la fase de construcció. 
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Fase d'explotació 

Aquesta millora afecta l’activitat econòmica, tant primària, industrial o de serveis, 
amb una millor connexió amb els centres d’activitat i permetent, per tant, un millor 
equilibri territorial. 

D’altra banda, al millorar la connectivitat s’aconseguirà un major nombre de visitants 
i de turisme. 

Així, es pot concloure que, incrementant-se la mobilitat, l’impacte de l’alternativa 
sobre el territori és positiu, disminuint el temps i distància a eixos viaris principals i 
entre poblacions. Es considera l’impacte BENEFICIÓS per a la fase d'explotació. 

 

Impacte per soroll i vibracions_ 

Fase de construcció 

Les principals fonts de soroll significatives es localitzaran a la zona d'obra i 
instal·lacions auxiliars, ja que van lligades a determinats treballs especialment 
sorollosos, com ara les operacions de càrrega i descàrrega de materials i la 
utilització de vehicles i maquinària d'obra. Aquestes molèsties seran puntuals, 
temporals i completament reversibles després del terme de les activitats. 

Tenint en compte les característiques de la zona, es considera que les activitats 
derivades del present estudi suposaran molèsties acústiques rellevants sobre la 
població ni sobre la fauna. 

Per tant, l'impacte previst sobre la qualitat acústica que finalment es produeixi com 
a conseqüència de les actuacions avaluades durant la fase d’obres és un efecte 
temporal, i completament reversible al final dels treballs. A més, existeix la 
possibilitat de minimitzar-lo, aplicant les mesures preventives oportunes. Per tant, 
l'impacte es valora com a COMPATIBLE. 

Fase d'explotació 

Les condicions de tràfic canviaran un cop l’obra estigui en servei. Al reactivar-se un 
focus emissor nou, els nivells de soroll seran majors. De totes maneres, atenent a 
la localització de la traça i les baixes intensitats de trànsit, l’impacte no serà gaire 
alt. S’avaluarà l’impacte com a MODERAT. 

 

Impacte sobre el paisatge_ 

Fase de construcció 

Durant la fase de construcció, el major impacte sobre el paisatge es produirà com a 
conseqüència de la presència de les instal·lacions temporals de les obres, així com 
de la realització dels moviments de terres i esbrossis que generaran superfícies 
nues desproveïdes de vegetació que contrasten amb el paisatge circumdant. Tot 
això suposa una afectació sobre la qualitat visual del paisatge i les característiques 
inicials d'aquest, que es minimitzaran a través de mesures preventives i la 
restauració i integració paisatgística de la infraestructura. Tot i així, la recuperació 
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necessita d’un període de temps dilatat, és per això que s’avaluarà l’impacte com a 
SEVER. 

Fase d'explotació 

La nova traça serà parcialment visible des del nucli urbà de Costablanca i l’estació 
de RENFE de Castellbisbal, però la part amb majors desmunts i terraplens (afegint 
el viaducte) quedarà força allunyada de les zones urbanitzades. Per tant es 
considera que l’impacte serà MODERAT. 

 

Impacte sobre la permeabilitat territorial i els serveis existents_ 

Fase de construcció 

En aquest apartat és necessari considerar, en primer lloc, les interseccions amb 
carreteres existents. El traçat projectat interseca amb la carretera C – 243c en el 
tram inicial d’estudi, mitjançant una nova rotonda. Al tram final, es manté la 
intersecció prèvia, a través de l’estació de RENFE. Per altra banda, hi haurà 
diverses interseccions amb camins rurals, on es preveu una ràpida reposició, sense 
alterar significativament la seva traça ni longitud. En altres casos, quan per 
exigències de traçat no és possible reposar el pas en el punt d’intersecció, es 
recullen els fluxos de circulació local, portant-los a una sola intersecció i, en algun 
cas, amb la construcció de camins de servei. Tots aquests impactes, però, no 
suposaran cap efecte en l’estat del trànsit ja que, al tractar-se d’un traçat de nova 
construcció, no s’hauran de fer desviaments ni tampoc modificacions en les línies 
de bus urbà. Els impactes ocasionats seran reversibles a curt termini, garantint la 
permeabilitat del territori i un correcte accés al nou traçat, per la qual cosa s’avalua 
l’impacte com a COMPATIBLE. 

Fase d'explotació 

Durant la fase d'operació no es preveu que es produeixi una barrera enfront de la 
permeabilitat territorial. Per tant, es considera que l’impacte és NUL. 

 

Impacte sobre el patrimoni arqueològic, arquitectònic i històric-cultural_ 

Fase de construcció 

El principal impacte que s’origina durant la fase de construcció de la nova via és 
l’alteració de la formació geològica que conforma la Successió Miocena de la Costa 
Blanca, classificada com a geòtop pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de 
la Generalitat de Catalunya. Tot i que l’impacte generat pot ocasionar pèrdues d’un 
valor arqueològic important a la zona, cal aclarir que la nova traça no creuarà cap 
dels punts sobre els quals hi recau un especial i afegit interès geològic. No obstant 
això, i com a conseqüència de les excavacions a realitzar, es podria produir l'aparició 
d'algun element patrimonial d’elevat interès arqueològic no inventariat a priori. 
S'hauran d'establir, doncs, mesures preventives sobre aquest tema, entre les quals 
la presència d'un arqueòleg a peu d'obra durant els moviments de terra. 
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Tenint en compte la importància d’aquest impacte, però també considerant que la 
zona afectada no transcorre sobre aquells punts d’especial interès geològic, 
s’avaluarà l'impacte com a SEVER. 

Pel que fa a altres elements característics des del punt de vista arqueològic, 
arquitectònic i històric-cultural, convé indicar que la traça objecte d’aquest estudi no 
creua cap altre element patrimonial susceptible de veure's afectat directa o 
indirectament amb motiu de l'execució de les obres.  

Fase d'explotació 

Durant la fase d'operació no es preveu que existeixi cap afecció sobre elements 
patrimonials, per tant, es considera que l'impacte és NUL. 

 

Resum_ 

A continuació, s'adjunta un quadre comparatiu en el qual es resumeixen les 
valoracions dels impactes ambientals potencials que s'han estimat per a les 
solucions analitzades. 

S'ha introduït un codi de colors per facilitar a primer cop d’ull la comprensió dels 
impactes potencials considerats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTES FASE DE 
CONSTRUCCIÓ 

FASE 
D’EXPLOTACIÓ 

Qualitat atmosfèrica MODERAT COMPATIBLE 

Geologia i 
geomorfologia MODERAT NUL 

Edafologia MODERAT NUL 

Hidrogeologia ALT NUL 

Hidrologia COMPATIBLE NUL 

Vegetació SEVER MODERAT 

Fauna MODERAT ALT 

Espais protegits NUL NUL 

Medi socioeconòmic BENEFICIÓS BENEFICIÓS 

Soroll i vibracions COMPATIBLE MODERAT 

Paisatge SEVER MODERAT 

Permeabilitat 
territorial i serveis COMPATIBLE NUL 

Patrimoni 
arqueològic, 
cultural, etc. 

SEVER NUL 

Taula 5.Valoracions dels impactes ambientals potencials estimats per a 
les solucions analitzades.  

Font: elaboració pròpia. 
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SITUACIÓ I PRESENTACIÓ 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

ANÀLISI AMBIENTAL 
ANÀLISI D’IMPACTES POTENCIALS 

PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

3. 5
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5.1. INTRODUCCIÓ 

El contingut del present capítol detalla les mesures preventives que serviran per 
evitar els potencials impactes previstos i les mesures correctores que tractaran de 
reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals negatius que es produiran com 
a conseqüència de l'execució del projecte. 

Aquestes mesures estan relacionades amb els següents aspectes: 

 Conservació i millora de la qualitat de vida. 
 
 Reducció de les afeccions negatives sobre diferents elements del mig. 
 
 Recuperació de la qualitat ambiental de les àrees degradades. 
 
 Integració paisatgística i millora de la qualitat visual. 

Les mesures preventives s'aplicaran sempre amb caràcter protector, de forma 
prèvia o durant l'execució de l'obra. Aquest caràcter preventiu està relacionat amb 
la pretensió d'evitar l'impacte abans que aquest arribi a produir-se. 

No obstant, les mesures correctores s'apliquen una vegada produït l'impacte, i estan 
dirigides a reparar els efectes ambientals ocasionats per les accions del projecte 
que no hagi estat possible reduir a nivells de compatibilitat ambiental, mitjançant 
l'aplicació de mesures preventives. 

Encara que cada zona concreta tindrà una sèrie de particularitats a l'hora d'aplicar 
les mesures, n’existeix un conjunt que hauran de ser realitzades en la totalitat de 
l'obra. Aquestes mesures es descriuen als següents apartats. 

 

5.2. LOCALITZACIÓ DE ZONES AUXILIARS TEMPORALS I PERMANENTS 

Criteris d'exclusió i restricció_ 

Amb la finalitat que no es produeixin afeccions ambientals significatives que alterin 
recursos naturals, culturals o socioeconòmics amb un valor qualitatiu o quantitatiu 
destacat, les àrees destinades a la ubicació de préstecs, abocadors, així com 
d'instal·lacions i activitats auxiliars necessàries per a l'execució de les actuacions, 
hauran de situar-se d'acord amb la següent classificació: 

 Zones Excloses 

En aquestes zones s’hi engloben les àrees de major qualitat i fragilitat ambiental. 
Allà, s’hi prohibirà la localització de qualsevol tipus de construcció temporal o 
permanent, apilaments de materials, viari o instal·lació al servei de les obres, 
excepte aquells amb caràcter estrictament puntual i momentani, que resultin 
d'inexcusable realització per a l'execució de les obres, la qual cosa haurà de ser 
degudament justificada davant el Director d'Obra i autoritzat pel mateix. 

Aquests terrenys corresponen a: 

- Espais protegits (LIC/ZEPA Montserrat – Roques Blanques – Riu Llobregat, 
que és, al seu torn, un espai protegit inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural 

Proposta de 
mesures 

preventives i 
correctores  
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de la Generalitat de Catalunya, i altres figures de protecció associades a 
aquest espai). 

 
- Zona de domini públic hidràulic. 
 
- Formacions vegetals singulars en bon estat de conservació: vegetació de 

ribera, hàbitats d'interès comunitari. 
 
- Zones de protecció del patrimoni cultural: elements d'interès arquitectònic i 

els seus entorns de protecció. Jaciments arqueològics. 
 
- Entorns edificats d'ús residencial o productiu, així com les infraestructures 

existents fora de l'àmbit estricte de la traça viària projectada. 
 

 
 Zones Restringides 

Són les àrees de cert valor ambiental de conservació desitjable. En aquestes 
àrees només s'admet la localització d'instal·lacions al servei de les obres, amb 
caràcter temporal, exclusivament durant la realització de les mateixes, i s’han de 
retirar completament quan aquestes finalitzin, restituint al terreny les seves 
condicions originals tant topogràfiques com de coberta vegetal. Aquestes zones 
s'inclouran dins de les labors del projecte de restauració ecològica i paisatgística. 

Aquests terrenys corresponen a: 

- Zones que formen part del Domini Públic Hidràulic (100 m a cada costat del 
llit). 
 

- Àrees ocupades per cultius. 
 

- Hàbitats d'interès comunitari no prioritari. 
 

 
 Zones Admissibles 

Constitueixen el territori amb menors mèrits de conservació (zones degradades, 
abocadors, pedreres abandonades,…). En aquestes zones es podran localitzar 
aquelles instal·lacions i elements que, degut a les seves característiques 
especials, tinguin un caràcter permanent (per exemple, abocadors). L'existència 
d'aquests elements permanents ha d'anar acompanyada de la realització 
d'actuacions per aconseguir la seva integració dins l'entorn, fet que s’ha 
d’incloure al projecte de restauració ecològic paisatgística. 

S'inclouran, dins d’aquesta categoria, les superfícies no considerades com a 
zones excloses o com a zones restringides. També es considera zona admissible 
el domini públic ferroviari i el domini públic viari, la pròpia superfície on es 
desenvoluparan els talls d'obra que disposin de suficient superfície, àrees ja 
alterades per obres en execució, o zones confinades entre les infraestructures 
existents. 
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Instal·lacions auxiliars_ 

La situació de les instal·lacions auxiliars es realitzarà a les zones classificades com 
restringides o admissibles, de manera que es generi la menor afecció possible a tots 
els elements considerats importants pel que fa al seu valor mediambiental. 

 

Accessos_ 

Els accessos a la zona d'obra es realitzaran per mitjà de camins i infraestructures 
existents, així com a través de la pròpia traça viària projectada. 

 

Abocadors_ 

L'execució de les actuacions projectades implica la necessitat de realitzar 
moviments de terres. En alguns casos, les necessitats de reblert seran 
compensades amb les terres procedents de l'excavació, sempre que siguin aptes 
des del punt de vista geotècnic. En el cas que part d'aquestes terres de reblert no 
puguin ser reutilitzades, els excedents hauran de gestionar-se com a residus de 
construcció i demolició per ser dipositats, finalment, en un dipòsit de terres legalment 
autoritzat. 

La gestió dels excedents d'excavació es realitzarà a través dels dipòsits controlats, 
plantes de transvasament i plantes de reciclatge autoritzades o aquelles superfícies 
d'activitats extractives abandonades pendents de restauració, inventariades pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

A l’Annex 7 “Moviment de terres” es fa una descripció detallada dels abocadors més 
propers a la zona d’estudi. 

 

Préstecs_ 

Es prioritzarà que el material a emprar en l'execució de la infraestructura viària 
provingui de la pròpia obra, sempre que hi hagi material disponible i apte des del 
punt de vista geotècnic. Es considerarà acceptable, des del punt de vista ambiental, 
tot aquell material procedent de pedreres o instal·lacions autoritzades i amb plans 
de restauració aprovats. 

Tal i com indica també l’Annex 7 “Moviment de terres”, es fa una descripció detallada 
sobre les pedreres i altres zones de préstec més properes a la zona d’estudi. 

 

5.3. PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DELS SÒLS I LA VEGETACIÓ NATURAL 

Previ a l'inici de les obres, es realitzarà un jalonament de la zona d'ocupació estricta 
del traçat, de les instal·lacions auxiliars i camins. Amb el jalonat de la zona d'obres 
s'aconsegueix la protecció general de l'entorn i, conseqüentment, també de les 
zones més valuoses o sensibles confrontants. En aquestes zones més valuoses, el 
jalonat es realitzarà amb especial cura assegurant, durant les obres, el seu perfecte 
estat i funcionament.  
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Una vegada finalitzada l'obra, es procedirà a la retirada del jalonament, així com de 
qualsevol altre element estrany a l'entorn relacionat amb aquesta unitat d'obra. 

 

Retirada i gestió de la terra vegetal_ 

Aquesta mesura consisteix en la recuperació de la capa superior de terra vegetal 
que pugui estar directa o indirectament afectada per l'obra. La terra retirada serà 
conservada per a la seva utilització en els processos de restauració posteriors. La 
mesura s'estableix amb la finalitat d'afavorir la restauració del sòl i els processos de 
revegetació de les superfícies alterades per les obres. 

Per facilitar els processos de colonització vegetal, sempre que sigui possible, les 
labors de separació dels horitzons superficials dels sòls susceptibles de ser 
utilitzats, es realitzaran conjuntament amb l'esbrossi, de manera que la terra vegetal 
incorpori les restes de la vegetació existent en el terreny al moment de la seva 
separació. 

La terra vegetal retirada que va a ser utilitzada per a la restauració dels talussos i 
superfícies planes afectades, serà emmagatzemada preferentment dins de la zona 
delimitada pel jalonat, formant piles d'altura no superior a 1,5 m, per facilitar la seva 
ventilació i evitar la compactació. 

En cas que les terres reservades no puguin incorporar-se a les zones a restaurar en 
un període inferior als 6 mesos, hauran d'aplicar-se tractaments de conservació amb 
la finalitat d'evitar el gradual empobriment del sòl en nutrients i microorganismes. El 
tractament consistirà en una sembra manual de la superfície de l'apilament, 
composta per una mescla de lleguminoses i gramínies, amb la finalitat d'impedir 
l'arrossegament de materials per pluja i erosió eòlica. 

 

Prevenció de la contaminació dels sòls_ 

Tant la circulació de vehicles pesats com de la maquinària de construcció impliquen 
un risc d'abocament de productes contaminants al sòl, principalment derivats 
d'hidrocarburs (olis i gasoils). 

Per tal de minimitzar aquest risc, els parcs de maquinària es disposaran sobre sòls 
prèviament impermeabilitzats, en zones prèviament estudiades i seleccionades a 
aquest efecte entre els sòls de menor valor i menor permeabilitat a l'entorn de 
l'actuació. En aquestes zones es disposarà de recipients per recollir els excedents 
d'olis i altres líquids contaminants que deriven del manteniment de la maquinària. 

 

Condicionament dels sòls compactats_ 

Els sòls degradats i compactats com a conseqüència de la realització de les 
instal·lacions d'obra (zones d'apilament, oficines, instal·lacions de seguretat i salut, 
parc de maquinària, etc.) i altres zones d'ocupació temporal, es tornaran a 
condicionar convenientment una vegada conclosa la seva utilitat, amb la finalitat de 
recuperar el seu anterior ús del sòl. 
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Tractament de sòls contaminats_ 

En els casos d'accidents amb substàncies o productes perillosos i tòxics que afectin 
directament el sòl s'adoptaran, al mateix moment de l'abocament, les mesures 
següents: 

 Delimitar la zona afectada pel sòl. 
 

 Construir una barrera de contenció amb la finalitat d'evitar la dispersió de 
l'abocament per la superfície del sòl. 

 
 S'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis en la 

salut de les persones implicades en les tasques de descontaminació: utilització 
de guants, mascaretes, indumentària adequada. 

El sòl contaminat, sempre que no pugui ser tractat “in situ”, serà gestionat com a 
residu perillós, i es portarà a una planta de tractament o dipòsit de seguretat. Si 
apareguessin sòls contaminats no previstos durant les operacions de 
descompactació, excavació, etc., aquests seran caracteritzats i tractats segons 
l’establert al Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació 
d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats. 

 

5.4. PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA VEGETACIÓ 

Prevenció i extinció d'incendis_ 

Durant la construcció de les obres es pararà especial atenció a les activitats 
potencialment més perilloses, com els esbrossis i soldadures, i s'haurà d'establir un 
Pla de Prevenció i Extinció d'Incendis amb la finalitat d'afavorir la prevenció 
d'incendis durant la fase de construcció i extinció dels mateixos, si arribessin a 
produir-se. 

 

Restricció de l'esbrossi i protecció de la vegetació_ 

Es procurarà el desarrelament del menor nombre possible d'exemplars arboris, 
sempre que la seva permanència no suposi un perill durant les obres i el 
funcionament de les actuacions projectades. 

S'hauran de marcar els exemplars arboris que hagin de ser tallats durant l'esbrossi, 
evitant marcar i tallar els restants, si no està degudament justificat. 

Aquells exemplars que no quedin marcats i que hagin de romandre després de les 
obres, però se situïn en el límit d'aquestes, s'hauran de respectar i es protegiran 
amb un jalonament eficaç per assegurar que els troncs no quedin afectats. 

En el cas que algun arbre quedés afectat per trencament de branques, aquestes 
hauran de ser podades i el tall haurà de protegir-se amb antisèptics. Això s'efectuarà 
al moment previ a l'inici de l'època d'activitat vegetativa. 

Un altre tipus de mesures per a la protecció de l'arbrat són les encaminades a evitar 
totes aquelles accions que puguin tenir impactes negatius sobre aquests, com ara: 
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 Col·locar claus, clavilles, cordes, cables, cadenes, etc., als arbres. 
 

 Encendre foc prop de zones de vegetació. 
 

 Manipular combustibles, olis i productes químics en zones arbòries. 
 

 Apilar materials al tronc dels arbres. 
 

 Circular amb la maquinària fora dels llocs previstos. 

 

5.5. PROTECCIÓ DEL SISTEMA HIDROLÒGIC I DE LA QUALITAT DE LES 
AIGÜES 

Protecció de la qualitat de les aigües_ 

Els aspectes a tenir en compte per al plantejament de les mesures preventives i 
correctores referents a la hidrologia superficial i qualitat de les aigües seran, d'una 
banda, les mesures encaminades a evitar l'afecció directa als llits i zones inundables 
associades, així com el règim de cabals dels mateixos i, per un altre, les destinades 
al manteniment de la qualitat de les aigües durant les obres i en fase d'explotació. 

Les mesures preventives i correctores projectades per a la conservació de la qualitat 
de les aigües consisteixen en: 

 Mesures de caràcter general: 
 
- Es realitzaran les labors de revegetació dels talussos després de la seva 

execució, amb la finalitat d'evitar l'erosió i el consegüent augment de la 
terbolesa de les aigües. 
 

- Les instal·lacions auxiliars i parcs de maquinària es situaran en zones 
urbanitzades o a urbanitzar, fora de superfícies naturals o de zones 
d'infiltració ràpida, d'inundació o llit. S'establirà un drenatge perimetral per tal 
d'evacuar les aigües que els arribin des del terreny natural. Les aigües seran 
recollides i conduïdes cap a un sistema de retenció de sòlids. Aquestes zones 
es restauraran mitjançant el cobriment amb terra vegetal o hidrosembra, 
segons es decideixi. 

 
- Els residus tòxics i perillosos generats durant la realització de les obres, com 

ara olis usats, restes de combustibles, etc., s'emmagatzemaran en un fossat 
impermeabilitzat dissenyat per aquest efecte. Allà s’hi abocaran, dins de 
bidons, les substàncies contaminants. 

 
- Es prohibeix qualsevol abocat d'oli usat en aigües superficials, en aigües 

subterrànies i en els sistemes de clavegueram o evacuació d'aigües residuals. 
 

- Es prohibeix el dipòsit o abocament d'oli usat sobre el sòl, així com qualsevol 
abocament incontrolat de residus derivats del tractament de l'oli usat. 

 
 Punts de neteja de les cisternes de formigó. 
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 Barreres de retenció de sediments. 
 

 Depuració de les aigües residuals generades procedents de les instal·lacions 
d'obra. 

 
 Tractament i gestió de residus. 

 

Protecció del sistema hidrològic_ 

Es projectaran les solucions de recollida unitària d'aigües de vessament i 
abocaments, obres de drenatge transversal i longitudinal necessàries. 

 

Gestió de residus_ 

Amb la finalitat d'evitar la possible contaminació de les aigües pels residus 
contaminants generats durant la fase d'obres, es proposa una sèrie de mesures 
encaminades a la gestió d'aquests residus, que poden causar efectes ambientals 
negatius. 

Durant la fase d'obres es controlaran els abocaments que puguin originar la 
contaminació de les zones adjacents al traçat. Aquelles operacions susceptibles de 
causar contaminació es realitzaran exclusivament en llocs habilitats a aquest efecte, 
a la zona d'instal·lacions auxiliars d'obra. 

Es respectaran estrictament els terminis de revisió de motors i maquinària, i la 
recàrrega de gasolina i els canvis d'oli s'efectuaran únicament en les plataformes 
totalment impermeabilitzades de les instal·lacions auxiliars, concretament allà on es 
puguin recollir els residus i abocaments per al seu transport al centre de reciclatge 
autoritzat. 

De la mateixa manera, el rentat de la maquinària es realitzarà exclusivament en els 
llocs destinats a aquest efecte a la zona d'instal·lacions auxiliars prevista, dotats de 
sòl impermeabilitzat i de sistema de recollida de les aigües utilitzades. 

En qualsevol cas, els residus d'olis, combustibles, ciment, restes de formigonat, 
enderrocs, etc. recollits a les instal·lacions es gestionaran i tractaran d'acord amb la 
normativa aplicable, sense que en cap cas siguin abocats a cursos d'aigua o al sòl 
directament. 

Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la retirada dels residus. Es 
consideren residus a eliminar els excedents de moviments de terra i les restes 
procedents de l'execució de les diferents unitats d'obra. 

La gestió dels residus d'obra generats es durà a terme durant la fase de construcció 
i es realitzarà a l'àrea d'activitat de maquinària i en les instal·lacions auxiliars d'obra. 

S'atendrà a la legislació vigent d'aplicació en la matèria, especialment al Reial decret 
105/2008, d'1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició (RCDs). Es tindrà especialment en compte el Decret Legislatiu 1/2009, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, que 
regula la gestió dels residus en l'àmbit territorial de Catalunya. 
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Punts nets 

Les instal·lacions auxiliars hauran de disposar d’un sistema de punts nets, per tal 
de poder fer un emmagatzematge selectiu i segur dels materials que es generin. 

En el cas dels residus sòlids, es disposarà d'un conjunt de contenidors amb diversos 
distintius visuals, tant escrits com de color, segons el tipus de residu. 

Els punts nets es disposaran sobre una superfície impermeabilitzada, i la seva 
recollida serà periòdica i selectiva per gestors autoritzats. 

 

5.6. PROTECCIÓ DE LA FAUNA 

Protecció dels fluxos naturals de fauna i disseny de passos_ 

Els principals corredors i rutes de desplaçament potencial de la fauna en l'àmbit 
d'estudi corresponen principalment als llits, zones planes i fons de vall.  

Es proposa l'adequació de les obres de drenatge que es projectin perquè siguin 
estructures aptes per al pas de fauna. 

 

Protecció de població de fauna durant la realització de les obres_ 

El soroll produït pel funcionament de la maquinària durant la fase de construcció pot 
ser minorat amb un manteniment regular de la mateixa, ja que així s'eliminen els 
sorolls procedents d'elements desajustats que treballen amb alts nivells de vibració. 

 

5.7. PROTECCIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE 

Amb la finalitat de minimitzar les afeccions sobre la qualitat de l'aire a l'entorn de les 
obres i mitjans circumdants durant la fase de construcció, es duran a terme una sèrie 
de mesures preventives, tendents a evitar concentracions de partícules i 
contaminants en l'aire per sobre dels límits establerts en la legislació vigent. 

 

Regs periòdics_ 

Durant la fase d'obra, els moviments de terres i el desplaçament de maquinària i 
vehicles poden provocar l'emissió de grans quantitats de pols en suspensió. 
Aquestes concentracions hauran d'estar sempre dins dels límits establerts en la 
legislació vigent que regula els criteris de qualitat de l'aire per a òxids de sofre, SO2 
i altres partícules (Reial decret 102/2011, de 28 de gener). Per això, es recomana 
que s'administrin regs freqüentment, mitjançant un camió cisterna, en aquelles ones 
on existeixi un trànsit de vehicles i maquinària. 

Sempre que es superin els nivells màxims permesos d’immissió de partícules, es 
procedirà al reg de la zona afectada. Els regs es realitzaran mitjançant dipòsits 
d'aigua portàtils. L'impacte serà tant més greu com més gran sigui la sequedat del 
terreny, per la qual cosa és previsible que sigui més important durant l'estació seca, 
és a dir, a l'estiu. D'aquesta manera, els regs s'intensificaran durant els mesos que 
transcorren des de juny a setembre. 
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Transport de materials_ 

Amb la finalitat d'evitar l'emissió de partícules de pols en els moviments de la 
maquinària de transport de materials, tant en els seus desplaçaments per l'àrea 
d'actuació com en la seva circulació per les carreteres de la zona, les caixes dels 
camions de transport de qualsevol tipus de "terres" es cobriran amb malles. 

 

Reducció de les emissions atmosfèriques contaminants_ 

Abans del començament de les obres, s'assegurarà que tots els vehicles i 
maquinària d'obra garanteixen, mitjançant les revisions pertinents: 

 Un correcte ajust dels motors. 
 

 La potència de la màquina és adequada pel treball que s’ha de realitzar. 
 

 L'estat dels tubs de fuita és el correcte. 
 

 L'ocupació de catalitzadors. 
 

 La revisió de maquinària i vehicles (ITV). 

 

5.8. PROTECCIÓ DE LES CONDICIONS D'ASSOSSEC PÚBLIC 

Prevenció del soroll durant la fase d'obra_ 

Com a norma general, les accions dutes a terme per a l'execució de l'obra 
proposada hauran de fer-se de manera que el soroll produït no resulti molest. Per 
aquest motiu, el personal responsable dels vehicles haurà de realitzar els processos 
de càrrega i descàrrega sense produir impactes directes sobre el sòl tant 

del vehicle com del paviment i, a més, s'evitarà el soroll produït pel desplaçament 
de la càrrega durant el recorregut. 

Com a mesures més exigents, per disminuir el soroll emès en les operacions de 
càrrega, transport, descàrrega i perforacions, s'exigirà que la maquinària utilitzada 
en l'obra tingui un nivell de potència acústica garantit inferior als límits fixats per la 
legislació vigent: 

 Directiva 2005/88, de 14 de desembre, per la qual es modifica la directiva 
2000/14/CE relativa a l'aproximació de les legislacions dels estats membres 
sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 
 

 Reial decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 
212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn 
degudes a determinades màquines d'ús a l'aire lliure com a conseqüència de la 
transposició de la Directiva 2000/14/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 
8 de maig de 2000. 
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Es garantirà també la revisió i control periòdic dels silenciadors dels motors, 
dispositius de fuita de gasos (ITV) i la utilització de revestiments elàstics en 
tremuges i caixes de remolcs basculants. 

S'efectuaran mesuraments periòdics dels nivells sonors per garantir que els límits 
no excedeixen els límits d’immissió fixats per a la zona respectiva que estableix la 
legislació vigent. 

Per minimitzar les molèsties a la població del voltant es limitarà, en la mesura del 
possible, l'horari de treball al període diürn-vespertí comprès entre les 7 i les 23 
hores. S'haurà d'evitar la concentració de maquinària treballant simultàniament en 
una mateixa zona, a més de controlar i establir limitacions a la velocitat de la 
mateixa. 

Per tal de corregir la possible transmissió de vibracions, s'hauran de disposar de 
dispositius antivibratoris i ancoratges que evitin una transmissió innecessària. 

Per a tal efecte, les mesures a adoptar estaran basades en l'ocupació de la 
maquinària adequada a cada moment i el bon funcionament de la mateixa (dels seus 
sistemes d'amortiment). 

 

Prevenció del soroll en fase d'explotació_ 

En el cas d'adoptar-se mesures de protecció acústica, aquestes hauran d'estar 
detallades i valorades en el projecte de construcció, especificant-se en cada cas la 
disminució dels nivells d’immissió previstos. 

Les mesures de protecció quedaran instal·lades prèviament a l'emissió de l'acta de 
recepció de l'obra i s'integraran estètica i paisatgísticament a l'entorn de l'actuació. 

Dels resultats del programa de vigilància ambiental s'inferirà, si escau, la necessitat 
de revisió de les mesures mitigadores realitzades. 

 

5.9. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-CULTURAL 

Com a mesura general d'atenuació d'impacte sobre el patrimoni cultural no conegut 
que pogués aparèixer com a conseqüència de l'execució de la infraestructura, és 
obligatori, en compliment de la normativa vigent (Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
patrimoni cultural català; Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció 
del patrimoni arqueològic i paleontològic; Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol), que es realitzi un seguiment arqueològic integral de la totalitat 
de les obres que impliquin remoció del terreny, sigui aquesta remoció de la 
naturalesa que sigui. 

En cas de localitzar restes d'interès arqueològic o cultural, es paralitzaran 
immediatament les obres, es prendran les mesures oportunes per garantir la 
protecció dels béns apareguts i es comunicarà el descobriment al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'establert en l'article 52 de la 
Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 
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5.10. PROTECCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS I DE LA PERMEABILITAT 
TERRITORIAL 

Es reposaran convenientment, i en coordinació amb els titulars, tots els serveis i 
infraestructures que resultin afectades per l'execució de la implantació de la nova 
traça de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini i l’estació 
de Castellbisbal. 

 

5.11. MESURES DE DEFENSA CONTRA L'EROSIÓ, RECUPERACIÓ 
AMBIENTAL I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

Les mesures previstes per a la defensa contra l'erosió, recuperació ambiental i 
integració paisatgística de les actuacions projectades inclouran la integració 
paisatgística de talussos, zones auxiliars, illetes, zones de vora d'expropiació, etc. 

Consisteixen en el correcte disseny dels elements d'obra (respecte de les formes de 
relleu limítrofes, arrodoniment d'arestes, suavitzat de pendents, etc.), labors de 
revegetació (plantacions, hidrosembres, etc.) i manteniment de plantacions (regs, 
podes, fertilitzant, etc.). 

Els talussos es dissenyaran en funció de les condicions d'estabilitat geotècnica i 
d’integració paisatgística conforme a les característiques dels relleus presents en 
l'entorn. Es rebaixarà el pendent dels talussos per evitar l'erosió de les superfícies i 
afavorir l'estabilitat i el creixement de la vegetació. 

Abans de la revegetació, s'estendrà sobre les superfícies a tractar una capa de la 
terra vegetal prèviament retirada de les superfícies a ocupar per les obres i 
conservada adequadament. La terra a aportar procedeix de la retirada, apilament i 
conservació de la capa superior de terra vegetal prevista per a la seva utilització en 
els processos de restauració de les superfícies afectades per les obres. La terra 
vegetal s'aportarà immediatament abans de l'inici dels treballs de revegetació en 
cada superfície. 

Aquells desmunts i terraplens on poden esperar-se problemes d'erosió i de connexió 
i integració amb el terreny natural, es proposa una revegetació mitjançant 
hidrosembra amb llavors autòctones de gramínies, lleguminoses i llenyoses, en 
dues passades, una vegada preparada la seva superfície i incorporada la terra 
vegetal retirada dels terrenys ocupats per les traces, a fi d'establir, en el menor 
termini possible, una coberta protectora contra l'erosió sobre la superfície del talús. 

Així mateix, aquelles superfícies ocupades per instal·lacions temporals per a 
l'execució de les obres hauran de restaurar-se de forma adequada conforme a la 
seva situació prèvia i de manera que s'integrin en l'entorn circumdant. 

Per completar i garantir les mesures de restauració, revegetació i integració 
paisatgística s'adoptaran, a més, les mesures relacionades a continuació: 

 Retirada de residus d'obra i neteja del terreny 

Una vegada finalitzada la restauració a la zona, es procedirà a la retirada de 
residus d'obra, amb la finalitat d'aconseguir un acabat adequat i afavorir així la 
integració paisatgística i ambiental. La mesura consistirà en la retirada, incloent 
recollida i transport al dipòsit de sobrants, de tots els residus de naturalesa 
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artificial existents a la zona d'actuació com a conseqüència de les obres. Es 
consideren residus a eliminar: embalatges, restes de materials, peces o 
components de maquinària, restes d'utensilis, eines o equip de labors manuals, 
envasos i restes d'envasos, etc. 

 Manteniment de zones restaurades 

Per a les plantacions i sembres realitzades per a la restauració, s'inclouran regs 
de manteniment durant dos anys a partir de la sembra o plantació de les 
espècies, incloent-se un mínim de 6 regs durant el període d'abril a setembre. 

 Reposició de plantacions 

S'establiran també les reposicions de plantacions desaparegudes, com ara de 
vinyes o oliveres. Es preveuran també repassos de sembra i plantacions durant 
la fase de manteniment inicial. 
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6.1. OBJECTIUS 

Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (PVA) són els següents: 

 Controlar la correcta execució de les mesures previstes en el projecte 
d'integració ambiental i la seva adequació als criteris d'integració ambiental 
establerts d'acord amb el projecte constructiu. 

 
 Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, etc.), així 

com els mitjans empleats en el projecte d'integració ambiental. 
 
 Comprovar l'eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i 

executades. Si els procediments definits no prosperen, determinar les causes i 
establir els remeis adequats. 

 
 Detectar impactes no previstos en l'informe ambiental i proposar les mesures 

adequades per reduir-los, eliminar-los o compensar-los. 
 
 Informar a l'organisme promotor sobre els aspectes que són objecte de vigilància 

i oferir-li un mètode sistemàtic, el més senzill i econòmic possible, per realitzar la 
vigilància d'una manera eficaç. 

 
 Descriure els tipus d'informes i la freqüència i període de la seva emissió dins el 

projecte constructiu. 

 

6.2. RESPONSABILITAT DEL SEGUIMENT 

El compliment, control, seguiment i vigilància de les mesures són responsabilitat del 
promotor, que serà qui ho executarà amb personal propi o mitjançant assistència 
tècnica. 

Per a això, el Promotor nomenarà una Direcció Ambiental d'Obra, que es 
responsabilitzarà que s'adoptin les mesures correctores, de l'execució del P.V.A., 
de l'emissió dels informes tècnics periòdics sobre el grau de compliment de les 
prescripcions ambientals i de la seva remissió a la Direcció General de Qualitat i 
Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient. 

El Contractista, per la seva banda, nomenarà un Responsable Tècnic de Medi 
Ambient que serà el responsable de la realització de les mesures correctores, en 
les condicions d'execució, mesurament i abonament establertes al Plec de 
Prescripcions Tècniques del projecte, i de proporcionar a l'Administració la 
informació i els mitjans necessaris per al correcte compliment del P.V.A. A aquest 
efecte, el Contractista s'obliga a mantenir un Diari Ambiental d'Obra, i registrar en el 
mateix la informació que més endavant es detalla. 

 

6.3. METODOLOGIA DE SEGUIMENT 

L'Execució del Programa de Vigilància Ambiental es durà a terme en dues fases 
diferents, una primera de Verificació dels impactes previstos i, en una segona, 

Programa de 
vigilància 
ambiental  

61  
 

Projecte de connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can Santeugini amb l'estació de 
Castellbisbal 

             Annex 17. Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 



 

mitjançant l'elaboració d'un Pla de Control de Resposta de les tendències 
detectades. 

 

Verificació d'impactes_ 

En aquesta primera fase del Programa de Vigilància Ambiental es procedirà a 
realitzar la verificació d'impactes, mitjançant les següents tasques: 

 Recollida d'informació 
 
 Anàlisi de resultats: 
 

- Nivell d'activitat i d’impacte. 
 
- Localització d'activitats i impactes. 
 
- Durada d'activitats i impactes. 
 
- Correlació d'activitats, magnituds i impactes. 
 
- Comparació amb la predicció del Projecte. 

 
L'equip de seguiment i control de la vigilància ambiental constatarà la veritable 
manifestació i magnitud dels impactes previstos, comparant els resultats amb el 
diagnòstic establert. 

Els possibles impactes no previstos i que es generin durant la construcció de les 
obres, així com aquells que, al seu torn, resultin de l'aplicació de les mesures 
protectores i correctores, seran objecte de descripció i avaluació a fi d'aplicar noves 
mesures de correcció que els elimini, o almenys els minimitzi. La realització del 
seguiment es basa en la formulació d'indicadors, els quals proporcionen la forma 
d'estimar, de manera quantificada i simple en la mesura del possible, la realització 
de les mesures previstes i els seus resultats; poden existir, per tant, dos tipus 
d'indicadors, tot i que no sempre els dos tenen sentit per a totes les mesures: 

 Indicadors de realitzacions, que mesuren l'aplicació i execució efectiva de les 
mesures correctores. 

 
 Indicadors d'eficàcia, que mesuren els resultats obtinguts amb l'aplicació de la 

mesura correctora corresponent. 

Aquests indicadors van acompanyats de llindars d'alerta que assenyalen el valor a 
partir de com han d'entrar en funcionament els sistemes de prevenció i/o seguretat 
que s'estableixen al programa. 

 

Control de l'aplicació de les mesures de prevenció i correcció de l'impacte_ 

Aquesta segona fase de Programa de Vigilància Ambiental té per objectiu 
comprovar que s'apliquen les mesures protectores, correctores i compensatòries 
establertes en el Projecte, així com avaluar la seva eficàcia. 
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El seguiment del Programa de Vigilància Ambiental consistirà bàsicament en el 
següent: 

 Valoració de la idoneïtat de les mesures protectores, correctores o 
compensatòries previstes respecte als impactes realment apareguts. 

 
 Determinació de noves mesures protectores, correctores o compensatòries, si 

això fos necessari. 
 
 Control de l'aplicació de les mesures protectores, correctores o compensatòries. 

 
L'avaluació de l'eficàcia de les mesures aplicades consistirà en: 

 Avaluació periòdica i presentació final dels resultats tant dels impactes 
identificats i de la seva magnitud com de l'eficàcia de les mesures protectores, 
correctores o compensatòries aplicades. 

 
 Avaluació periòdica i presentació dels resultats del seguiment després del 

període de construcció, de la integració ambiental de l'obra. 

 

6.4. ASPECTES I INDICADORS DE SEGUIMENT 

En aquest apartat es defineixen els aspectes que són objecte de vigilància, els 
indicadors establerts i els criteris definits per a la seva aplicació. Aquests aspectes 
objecte de vigilància són enumerats a continuació: 

 Jalonament de la zona d'ocupació del traçat, dels elements auxiliars i dels camins 
d'accés. 

 
 Control dels moviments de terres. 
 
 Ubicació d'elements auxiliars en zones restringides o admissibles. 
 
 Protecció de la qualitat de l'aire. 
 
 Conservació de sòls i retirada de terra vegetal. 
 
 Protecció dels sistemes fluvials i de la qualitat de les aigües. 
 
 Protecció i restauració de la vegetació. 
 
 Protecció de la fauna. 
 
 Protecció de les condicions d'assossec públic. 
 
 Protecció del patrimoni històric – cultural. 
 
 Protecció dels serveis existents i de la permeabilitat territorial. 
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 Integració paisatgística. 
 

6.5. CONTINGUT DELS INFORMES TÈCNICS DEL PVA 

Durant els treballs de Control i Vigilància Ambiental s'elaboraran els informes 
pertinents, en el marc del P.V.A.: 

 Abans de l'Inici de les obres: 
 

- Escrit del Director Ambiental de les obres, certificant que el projecte compleix 
amb les indicacions del sistema de gestió de qualitat del promotor. 

 
- Programa de Vigilància Ambiental per a la fase d'obres, presentat pel Director 

d'Obra, amb indicació expressa dels recursos materials i humans assignats. 
 
- Pla d'Assegurament de la Qualitat Ambiental, presentat pel Contractista de 

l'obra, amb indicació expressa dels recursos materials i humans assignats. 
 
 Comunicació de l'Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
 Informes semestrals durant la fase d'obres. 
 
 Abans de l'Acta de recepció de l'obra, incloent almenys: 
 

- Informe sobre les mesures de protecció i conservació de sòls i de la vegetació 
realment executades. 

 
- Informe de les mesures de protecció del sistema hidrològic realment 

executades. 
 
- Informe de les mesures de protecció a la fauna realment executades. 
 
- Informe sobre les mesures de prevenció del soroll en àrees habitades 

realment executades. 
 
- Informe sobre el control arqueològic i mesures de protecció realment 

executades. 
 
- Informe sobre les actuacions realment executades relatives a la recuperació 

ambiental i integració paisatgística de l'obra. 
 
 Amb periodicitat anual durant els tres anys següents a l'Acta de Recepció de 

l'Obra: 
 

- Informe sobre l'estat, evolució i eficàcia de les mesures de permeabilitat de la 
infraestructura per a la fauna. 

 
- Informe sobre els nivells de soroll realment existents a les àrees habitades i, 

si s’escau, mesures complementàries a realitzar. 
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- Informe sobre l'estat, evolució i eficàcia de les mesures correctores per a la 
recuperació, restauració, integració paisatgística de l'obra i de defensa contra 
l'erosió. 

 
- S'emetrà un informe especial quan es presentin circumstàncies o successos 

excepcionals que impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc, tant 
en la fase de construcció com en la de funcionament. 

 

6.6. MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS 

Amb caràcter previ al començament de les obres, la contracta de les mateixes 
lliurarà al promotor un manual de bones pràctiques ambientals. S’hi inclouran totes 
les mesures preses per la Direcció d'Obra i el Responsable Tècnic de Medi ambient 
per evitar impactes derivats de la gestió de les obres. 

Entre altres determinacions inclourà: 

 Pràctiques de control de residus i escombraries. S'esmentaran explícitament les 
referents a control d'olis usats, restes de quitrà, llaunes, embolcalls de materials 
de construcció, tant plàstics com de fusta. 

 
 Actuacions prohibides, esmentant-se explícitament la realització de fogueres, els 

abocaments d'olis usats, aigües de neteja de formigoneres, enderrocs i 
escombraries. 

 
 Pràctiques de conducció, velocitats màximes i obligatorietat de circulació pels 

camins estipulats en el pla d'obres i en el replanteig. 
 
 Pràctiques que puguin evitar danys superflus a la vegetació o a la fauna. 
 
 La realització d'un Diari Ambiental de l'Obra en el qual s'anotaran les operacions 

ambientals realitzades i el personal responsable de cadascuna d'aquestes 
operacions i del seu seguiment. La responsabilitat del Diari és del Responsable 
Tècnic de Medi ambient. 

 
 Establiment d'un règim de sancions. 
 
Aquest manual haurà de ser aprovat per l'Adreça Ambiental d'obra i àmpliament 
difós entre tot personal. 

 

L’autor del present Estudi d’Impacte Ambiental, 

Roger Pi Sardà 

 

Castellbisbal, febrer del 2015. 
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D’acord amb les prescripcions per la realització de projectes constructius, s’inclou 
en el present projecte un Pla de Control de Qualitat valorat. Aquest Pla s’ha realitzat 
partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 

En aquest annex s’estableix el Control de Qualitat per a l’execució de les obres, i 
s’hi assenyala les unitats objecte de control, així com el tipus, la freqüència i la 
quantitat d’assaigs que caldrà realitzar. 

En termes generals, els controls que cal realitzar són, essencialment, dels següents 
tipus: 

 Control dels materials. 
 

 Control de la geometria. 
 

 Control d’execució. 
 

1.1. UNITATS MÉS IMPORTANTS RESPECTE EL CONTROL DE QUALITAT 

Pel que fa referència a les unitats d’obra més destacades respecte al control de 
qualitat, es considerarà com a tals totes aquelles partides que siguin necessàries 
per a la construcció del nou traçat. En aquest sentit, les unitats d’obra de major 
importància respecte al control de qualitat són els àrids, els ferms i els regs. 

Un estudi detallat del control de qualitat a dur a terme durant la construcció de la 
millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic. Per aquest 
motiu, s’ha adoptat un valor global fruit de dedicar un 2,0% del pressupost 
d’execució per contracte a aquest control. Donat que aquest és de 3.951.222,47€, 
el pla de control de qualitat tindrà un pressupost aproximat de 79.024,45€. 

 

1.2. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 79.024,45€ 
(SETANTA-NOU MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS), fet que suposa un 2,00% del pressupost d’execució per contracte de 
l’obra (IVA exclòs). 

Criteris 
generals 
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1.1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és mostrar els criteris de justificació de preus utilitzats 
en el present Projecte constructiu. Aquesta justificació es basa en el banc de preus 
BEDEC, de l’IteC, elaborat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials 
presents al mercat. 

Per a fer ús d’un banc de preus homogeni, s’ha decidit tenir en compte els sobre 
costos per a obres de petit import. El coeficient seleccionat per contemplar aquest 
aspecte és el tant per cent de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
S’ha estimat en un 5% el cost mínim d’indirectes per a qualsevol tipus d’obra, valor 
que s’ha augmentat en funció dels aspectes abans esmentats. 

D’altra banda, en ser el pressupost total de l’obra superior a 600.000 € (IVA inclòs), 
no s’ha d’aplicar cap percentatge d’increment, essent aquest igual al 0,00%. 

Per tant, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte constructiu 
seran del 5%. 

 

1.2. LLISTATS CORRESPONENTS A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A continuació s’adjunten els llistats corresponents a la justificació de preus del 
projecte. Aquests llistats han estat obtinguts mitjançant el programa TCQ, amb el 
qual s’ha realitzat també el pressupost del present projecte constructiu. 

 

Criteris 
generals 
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PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0110001 H. CAP DE COLLA. 19,27000 €

A0112000 H CAP DE COLLA 20,20000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 19,07000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 18,19000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 21,99000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 22,72000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 22,72000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 18,19000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 21,99000 €

A012U002 H OFICIAL 1A LLENYATAIRE 19,07000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 19,53000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 19,50000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,53000 €

A013U001 H AJUDANT 16,93000 €

A0140000 H MANOBRE 15,97000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 16,53000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €



PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 56,43000 €

C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800 KG A 1500 KG 57,11000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 41,12000 €

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926 O EQUIVALENT 43,18000 €

C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O EQUIVALENT 53,74000 €

C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416 O EQUIVALENT 29,97000 €

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O EQUIVALENT 37,28000 €

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O EQUIVALENT 46,38000 €

C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-7) 56,70000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 55,14000 €

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 10,86000 €

C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 7,65000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 31,42000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 32,86000 €

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 41,16000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 40,14000 €

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 32,68000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 44,75000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 37,91000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 57,07000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,81000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,45000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 43,46000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,33000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 39,74000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 3,77000 €

C200U001 H MOTOSERRA PER A LA TALA D'ARBRES 2,10000 €



PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €



PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 0,91000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 14,88000 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM 19,25000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 22,74000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0371000 m3 Tot-u natural 20,64000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03D5000 m3 Terra adequada 5,92000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 4,05000 €

B03DU005 m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT
DE LA PRÒPIA OBRA

0,36000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

94,44000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS 69,95000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ 0,09000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

0,43000 €

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)

0,48000 €

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20
MM

67,81000 €

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

59,78000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

63,40000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

55,05000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

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

30,48000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,97000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,15000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,36000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,37000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 203,19000 €

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 6,87000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,80000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,84000 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 2,77000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,91000 €
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B96517D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA
C5 DE 25X15 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

3,58000 €

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, per a rigoles 1,04000 €

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 6,90000 €

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit i granulat granític

52,44000 €

B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat granític

52,44000 €

B9H31251 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum
asfàltic de penetració i granulat granític

54,69000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 51,98000 €

BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 33,53000 €

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora 47,60000 €

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no reflectora 51,39000 €

BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no reflectora 268,41000 €

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical 13,87000 €

BD4L1000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de 700 cm2 de secció 72,83000 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim

24,38000 €

BD5Z75C0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27 mm, classe C250 segons norma UNE-EN
124 i 9 dm2 de superfície d'absorció

27,01000 €

BD78J380 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

75,14000 €

BD78P380 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

165,92000 €

BFYG1LF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 1000 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

7,48000 €

BFYG1RF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 1500 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

14,50000 €

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema
Unesa número 7

176,12000 €

BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

1,27000 €

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,74000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,60000 €

BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5
MM2

0,59000 €

BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une
21123, tipus exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

3,13000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,29000 €

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 1,16000 €
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BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES 10,55000 €

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 11,65000 €

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,17000 €

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 0,64000 €

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 10,33000 €

BHG1E210 U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADI 2.937,43000 €

BHG2E020 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de comandament amb equips compactes de
protecció, per una potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux en capçalera.

7.500,00000 €

BHG3E030 U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW 4.486,46000 €

BHM1E055 U COLUMNA METAL.LICA TRONCOCONICA TOTALMENT GALVANITZADA DE 12 M D'ALÇARIA,
PLANXA DE 4 MM, AMB BASE PLATINA, PER ANAR MUNTADA AMB PERNS D'ANCORATGE
SOBRE DAU DE FORMIGO

487,13000 €

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO 15,25000 €

BHN0E110 U LLUMINARIA INDAL VISUAL IVF1 TANCADA AMB VIDRE REFRACTOR CONSTITUIDA PER
COS D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI
DE PRESSIO ALTA DE 150 W AMB EQUIP INCORPORAT

172,56000 €

BHN0E111 u LLUMINARIA SIMON LIGHTING TANCADA AMB VIDRE REFRACTOR CONSTITUIDA PER COS
D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 250 W AMB EQUIP INCORPORAT

400,00000 €

BHU3E011 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 70 W, PLUS 16,64000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €



PROJECTE DE CONNEXIÓ DE LES URBANITZACIONS DE COSTABLANCA I CAN SANTEUGINI
AMB L´ESTACIÓ DE FERROCARRIL DE CASTELLBISBAL
PFC - ROGER PI SARDÀ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, 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
250 l

Rend.: 1,000 68,31807 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,900 /R x 16,53000 = 14,87700

Subtotal: 14,87700 14,87700

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 2,87000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,180      x 0,91000 = 0,16380

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,150      x 94,44000 = 14,16600

Subtotal: 52,00080 52,00080

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,14877

COST DIRECTE 68,31807

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,31807

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 66,92560 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 16,53000

Subtotal: 16,53000 16,53000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,45000 = 1,01500

Subtotal: 1,01500 1,01500

Materials

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S
32,5, EN SACS

0,380      x 69,95000 = 26,58100

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,520      x 14,88000 = 22,61760

Subtotal: 49,38060 49,38060
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COST DIRECTE 66,92560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,92560

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
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

Rend.: 1,000 96,41772 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 16,53000 = 17,35650

Subtotal: 17,35650 17,35650

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,45000 = 1,05125

Subtotal: 1,05125 1,05125

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 0,91000 = 0,18200

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,530      x 14,88000 = 22,76640

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ 400,000      x 0,09000 = 36,00000

Subtotal: 77,83640 77,83640

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,000 %  s 17,35700 = 0,17357

Subtotal: 0,17357 0,17357

COST DIRECTE 96,41772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,41772
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P-1 F21H1653 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 6 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 68,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 15,97000 = 2,39550

Subtotal: 6,93950 6,93950

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,450 /R x 68,31000 = 30,73950

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,127 /R x 50,00000 = 6,35000

C1503300 h Camió grua de 3 t 0,500 /R x 42,27000 = 21,13500

Subtotal: 58,22450 58,22450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10409

COST DIRECTE 65,26809
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,26340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,53150

P-2 F32515G3 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 85,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,180 /R x 18,19000 = 3,27420

A0140000 H MANOBRE 0,720 /R x 15,97000 = 11,49840

Subtotal: 14,77260 14,77260

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 63,40000 = 66,57000

Subtotal: 66,57000 66,57000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,36932

COST DIRECTE 81,71192
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,08560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,79751

P-3 F32BD666 m2 Armadura per a murs de contenció AP500 T amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,025 /R x 20,68000 = 0,51700

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,025 /R x 23,30000 = 0,58250
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Subtotal: 1,09950 1,09950

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0163      x 1,09000 = 0,01777

B0B34153 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,36000 = 1,63200

Subtotal: 1,64977 1,64977

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01649

COST DIRECTE 2,76576
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90405

P-4 F32DC123 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
tauló de fusta, per a murs de contenció de base
rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m,
per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 33,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,700 /R x 19,53000 = 13,67100

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,650 /R x 21,99000 = 14,29350

Subtotal: 27,96450 27,96450

Materials

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,050      x 1,80000 = 0,09000

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 7,700      x 0,37000 = 2,84900

B0D625A0 CU PUNTAL METÀL.LIC I TELESCÒPIC PER A 3 M
D'ALÇÀRIA I 150 USOS

0,0101      x 6,87000 = 0,06939

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0019      x 203,19000 = 0,38606

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,15000 = 0,17262

Subtotal: 3,56707 3,56707

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69911

COST DIRECTE 32,23068
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,61153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,84222

P-5 F96517D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb
secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 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 no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

Rend.: 1,000 19,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 15,97000 = 7,66560

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,230 /R x 18,19000 = 4,18370

Subtotal: 11,84930 11,84930

Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN

0,0021      x 30,48000 = 0,06401
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998-2

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

0,0561      x 55,05000 = 3,08831

B96517D0 M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 DE
25X15 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE
RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT
A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340

1,050      x 3,58000 = 3,75900

Subtotal: 6,91132 6,91132

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17774

COST DIRECTE 18,93836
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,94692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,88528

P-6 F9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP4
ADH(ECR-1-m), amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959

Subtotal: 0,04959 0,04959

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

Subtotal: 0,08526 0,08526

Materials

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP4 ADH(ECR-1-m)

1,000      x 0,48000 = 0,48000

Subtotal: 0,48000 0,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00074

COST DIRECTE 0,61559
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64637

P-7 FBA21211 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua
de 40 cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,008 /R x 15,97000 = 0,12776

A0121000 H OFICIAL 1A 0,017 /R x 19,07000 = 0,32419

Subtotal: 0,45195 0,45195

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248
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Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1326      x 8,11000 = 1,07539

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0673      x 3,72000 = 0,25036

Subtotal: 1,32575 1,32575

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,01696
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10085

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11781

P-8 FBA22411 m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,008 /R x 15,97000 = 0,12776

A0121000 H OFICIAL 1A 0,017 /R x 19,07000 = 0,32419

Subtotal: 0,45195 0,45195

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,008 /R x 29,06000 = 0,23248

Subtotal: 0,23248 0,23248

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,100      x 3,72000 = 0,37200

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1999      x 8,11000 = 1,62119

Subtotal: 1,99319 1,99319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00678

COST DIRECTE 2,68440
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81862

P-9 FBB12121 u Placa amb pintura no reflectora, triangular, de 90 cm
de costat, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 69,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010

Subtotal: 7,18250 7,18250

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470

Subtotal: 6,44470 6,44470

Materials

BBM11201 u Placa triangular, de 90 cm amb pintura no reflectora 1,000      x 51,98000 = 51,98000

Subtotal: 51,98000 51,98000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774

COST DIRECTE 65,71494
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,28575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00068

P-10 FBB12251 u Placa amb pintura no reflectora, circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 49,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

Subtotal: 7,18250 7,18250

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470

Subtotal: 6,44470 6,44470

Materials

BBM12601 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 33,53000 = 33,53000

Subtotal: 33,53000 33,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774

COST DIRECTE 47,26494
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,36325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,62818

P-11 FBB12351 u Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000 64,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,170 /R x 22,72000 = 3,86240

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,170 /R x 19,53000 = 3,32010

Subtotal: 7,18250 7,18250

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,170 /R x 37,91000 = 6,44470

Subtotal: 6,44470 6,44470

Materials

BBM13601 u Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 47,60000 = 47,60000

Subtotal: 47,60000 47,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10774

COST DIRECTE 61,33494
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,06675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,40168
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P-12 FBB22201 u Placa amb pintura no reflectora de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 69,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1785 /R x 22,72000 = 4,05552

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1785 /R x 19,53000 = 3,48611

Subtotal: 7,54163 7,54163

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,1785 /R x 37,91000 = 6,76694

Subtotal: 6,76694 6,76694

Materials

BBM1AHA1 u Placa informativa de 60x60 cm amb pintura no
reflectora

1,000      x 51,39000 = 51,39000

Subtotal: 51,39000 51,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11312

COST DIRECTE 65,81169
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,29058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,10228

P-13 FBB41110 m2 Cartell acabat amb pintura no reflectora d'alumini
extruït, fixat al suport

Rend.: 1,000 362,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,150 /R x 15,97000 = 66,27550

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 19,07000 = 9,53500

Subtotal: 75,81050 75,81050

Materials

BBM31100 m2 Cartell d'alumini extruït, acabat amb pintura no
reflectora

1,000      x 268,41000 = 268,41000

Subtotal: 268,41000 268,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13716

COST DIRECTE 345,35766
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 17,26788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 362,62554

P-14 FBBZ2320 m Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

Rend.: 1,000 19,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,050 /R x 18,19000 = 0,90950

A0140000 H MANOBRE 0,100 /R x 15,97000 = 1,59700

Subtotal: 2,50650 2,50650

Materials

BBMZ1A20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000      x 13,87000 = 13,87000

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM

0,0294      x 68,31807 = 2,00855
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II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Subtotal: 15,87855 15,87855

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03760

COST DIRECTE 18,42265
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,34378

P-15 FD78J385 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 133,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,3388 /R x 19,53000 = 6,61676

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,3388 /R x 22,72000 = 7,69754

A0140000 H MANOBRE 0,6776 /R x 15,97000 = 10,82127

Subtotal: 25,13557 25,13557

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,3388 /R x 57,07000 = 19,33532

Subtotal: 19,33532 19,33532

Materials

BD78J380 m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 75,14000 = 75,14000

BFYG1LF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 1000 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de
campana amb anella elastomèrica

1,000      x 7,48000 = 7,48000

Subtotal: 82,62000 82,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37703

COST DIRECTE 127,46792
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 6,37340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 133,84132

P-16 FD78P385 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 257,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,9768 /R x 15,97000 = 15,59950

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,4884 /R x 19,53000 = 9,53845

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,4884 /R x 22,72000 = 11,09645

Subtotal: 36,23440 36,23440

Maquinària

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 0,4884 /R x 57,07000 = 27,87299
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 27,87299 27,87299

Materials

BD78P380 m Tub de formigó armat de 1500 mm de diàmetre
classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 165,92000 = 165,92000

BFYG1RF1 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 1500 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de
campana amb anella elastomèrica

1,000      x 14,50000 = 14,50000

Subtotal: 180,42000 180,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54352

COST DIRECTE 245,07091
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 12,25355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,32445

P-17 FG112592 u Subministrament i col·locació de caixa general de
protecció de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics,
de 160 A, segons esquema unesa número 7 i
muntada superficialment. Aparellatge Merlin Gerin.
Incloses totes les feines i materials necessaris per la
seva correcta col·locació

Rend.: 1,000 240,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 19,50000 = 19,50000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 22,72000 = 22,72000

Subtotal: 42,22000 42,22000

Materials

BGW11000 u Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 10,33000 = 10,33000

BG112590 u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
borns bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa
número 7

1,000      x 176,12000 = 176,12000

Subtotal: 186,45000 186,45000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 42,22000 = 0,63330

Subtotal: 0,63330 0,63330

COST DIRECTE 229,30330
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 11,46517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,76847

P-18 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 19,50000 = 0,39000
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A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 22,72000 = 0,74976

Subtotal: 1,13976 1,13976

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,60000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 2,78886
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92830

P-19 FHGAE142 U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I
CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT
PREPARAT PER A QUATRE CIRCUITS DE
SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER
INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE
DOBLE TARIFA I REACTIVA, CONTROL
CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE
PROTECCIO I ESTABILITZADOR REGULADOR DE
FLUXE DE FINS A 25 KVA PER A UNA POTENCIA
DE CONTRACTACIO DE FINS A 31,5 KW

Rend.: 1,000 16.057,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 8,000 /R x 19,50000 = 156,00000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 8,000 /R x 22,72000 = 181,76000

Subtotal: 337,76000 337,76000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 44,75000 = 22,37500

Subtotal: 22,37500 22,37500

Materials

BHG3E030 U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KW 1,000      x 4.486,46000 = 4.486,46000

BHG1E210 U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADI 1,000      x 2.937,43000 = 2.937,43000

BHG2E020 U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre
de comandament amb equips compactes de
protecció, per una potencia de contractació de fins 15
kW amb reductor de flux en capçalera.

1,000      x 7.500,00000 = 7.500,00000

Subtotal: 14.923,89000 14.923,89000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 2,500 %  s 337,76000 = 8,44400

Subtotal: 8,44400 8,44400
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COST DIRECTE 15.292,46900
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 764,62345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16.057,09245

P-20 FHGAE143 U Escomesa de baixa tensió per a quadre de
comandament de l'enllumenat públic, inclòs caixa
general de protecció, obra civil, conductor,
connexions i drets de companyia, legalitzada

Rend.: 1,000 3.870,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-21 FHM1E055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 9 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau
de formigó, inclosa l'execució de la cimentació,
gruament, anivellament, instal·lació de presa a terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i
transport de terres sobrants a l'abocador

Rend.: 1,000 771,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,150 /R x 19,50000 = 22,42500

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,000 /R x 18,19000 = 18,19000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,150 /R x 22,72000 = 26,12800

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 15,97000 = 15,97000

Subtotal: 82,71300 82,71300

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,160 /R x 31,42000 = 5,02720

C1315010 H RETROEXCAVADORA PETITA 0,120 /R x 41,12000 = 4,93440

C1503000 H CAMIÓ GRUA 1,150 /R x 44,75000 = 51,46250

Subtotal: 61,42410 61,42410

Materials

B0608220 M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM

0,680      x 67,81000 = 46,11080

BGD2E010 U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM 1,000      x 11,65000 = 11,65000

BGDZE020 U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD 1,000      x 1,17000 = 1,17000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

2,400      x 1,29000 = 3,09600

BG22RJ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,200      x 1,74000 = 2,08800

BG312300 M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2

14,400      x 0,59000 = 8,49600

BHM1E055 U COLUMNA METAL.LICA TRONCOCONICA
TOTALMENT GALVANITZADA DE 12 M
D'ALÇARIA, PLANXA DE 4 MM, AMB BASE
PLATINA, PER ANAR MUNTADA AMB PERNS
D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO

1,000      x 487,13000 = 487,13000

BHMZ1006 U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A
CIMENTACIO

1,000      x 15,25000 = 15,25000

BG3ZE110 U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2 2,000      x 1,16000 = 2,32000

BG46E010 U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A
UNA O DUES LAMPADES

1,000      x 10,55000 = 10,55000
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BG212910 M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I
UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,600      x 1,27000 = 0,76200

BGDZE030 U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI 1,000      x 0,64000 = 0,64000

Subtotal: 589,26280 589,26280

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 82,71333 = 1,24070

Subtotal: 1,24070 1,24070

COST DIRECTE 734,64060
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 36,73203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,37263

P-22 FHN3E111 U COL.LOCACIO DE LLUMINÀRIA INDAL VISUAL
IVF1 AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIÓ ALTA DE 150 W, INCLOS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA
LLUMINARIA.

Rend.: 1,000 219,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,250 /R x 37,91000 = 9,47750

Subtotal: 9,47750 9,47750

Materials

BHN0E110 U LLUMINARIA INDAL VISUAL IVF1 TANCADA AMB
VIDRE REFRACTOR CONSTITUIDA PER COS
D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT
PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 150 W AMB EQUIP
INCORPORAT

1,000      x 172,56000 = 172,56000

BHU3E011 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 70 W, PLUS

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 189,20000 189,20000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,55533 = 0,15833

Subtotal: 0,15833 0,15833

COST DIRECTE 209,39083
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 10,46954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 219,86037

P-23 FHN3E112 U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA SIMON LIGHTING
KUMA FO-8 16 LAMAS, INCLOS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA

Rend.: 1,000 458,67 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 19,50000 = 4,87500

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 22,72000 = 5,68000

Subtotal: 10,55500 10,55500

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA H=10M 0,250 /R x 37,91000 = 9,47750

Subtotal: 9,47750 9,47750

Materials

BHN0E111 u LLUMINARIA SIMON LIGHTING TANCADA AMB
VIDRE REFRACTOR CONSTITUIDA PER COS
D'ALUMINI FOS I REFLECTOR INDEPENDENT
PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 250 W AMB EQUIP
INCORPORAT

1,000      x 400,00000 = 400,00000

BHU3E011 U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA
DE 70 W, PLUS

1,000      x 16,64000 = 16,64000

Subtotal: 416,64000 416,64000

Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 10,55533 = 0,15833

Subtotal: 0,15833 0,15833

COST DIRECTE 436,83083
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 21,84154

COST EXECUCIÓ MATERIAL 458,67237

P-24 G2192C06 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 68,31000 = 3,41550

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 50,00000 = 1,20000

Subtotal: 4,61550 4,61550

COST DIRECTE 4,61550
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84628

P-25 G2194JB5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 68,31000 = 4,50846

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 50,00000 = 0,95000

Subtotal: 5,45846 5,45846
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 5,45846
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,27292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73138

P-26 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,0015 /R x 19,07000 = 0,02861

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 16,53000 = 0,04959

Subtotal: 0,07820 0,07820

Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0015 /R x 41,62000 = 0,06243

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,001 /R x 86,18000 = 0,08618

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,0015 /R x 92,39000 = 0,13859

Subtotal: 0,28720 0,28720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00117

COST DIRECTE 0,36657
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01833

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38490

P-27 G2212101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,010 /R x 15,97000 = 0,15970

Subtotal: 0,15970 0,15970

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,027 /R x 86,18000 = 2,32686

Subtotal: 2,32686 2,32686

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00240

COST DIRECTE 2,48896
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,12445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61340

P-28 G221U010 M3 EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA
CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC
O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA
UTILITZACIÓ, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,003 /R x 20,20000 = 0,06060

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,015 /R x 16,53000 = 0,24795

Subtotal: 0,30855 0,30855
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C131U000 H PALA CARREGADORA DE 110 HP, TIPUS CAT-926
O EQUIVALENT

0,015 /R x 43,18000 = 0,64770

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 0,029 /R x 41,16000 = 1,19364

Subtotal: 1,84134 1,84134

COST DIRECTE 2,14989
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,10749

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25738

P-29 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 42,500 5,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,38894

A0112000 H CAP DE COLLA 0,500 /R x 20,20000 = 0,23765

Subtotal: 0,62659 0,62659

Maquinària

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

1,000 /R x 46,38000 = 1,09129

C110U025 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL
DE 800 KG A 1500 KG

0,275 /R x 57,11000 = 0,36954

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 3,000 /R x 41,16000 = 2,90541

Subtotal: 4,36624 4,36624

COST DIRECTE 4,99283
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,24964

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24247

P-30 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 0,04550 0,04550
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,52084
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,17604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,69688

P-31 G2264111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 8,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,200      x 4,05000 = 4,86000

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 4,90550 4,90550

COST DIRECTE 8,38084
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41904

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,79988

P-32 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 40,14000 = 0,40140

Subtotal: 3,47534 3,47534

Materials

B03D5000 m3 Terra adequada 1,200      x 5,92000 = 7,10400

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,91000 = 0,04550

Subtotal: 7,14950 7,14950

COST DIRECTE 10,62484
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,53124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15608

P-33 G226J210 m3 Estesa i piconatge de tot-u natural d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 28,87 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,036 /R x 15,97000 = 0,57492

Subtotal: 0,57492 0,57492

Maquinària

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

Subtotal: 2,14314 2,14314

Materials

B0371000 m3 Tot-u natural 1,200      x 20,64000 = 24,76800

Subtotal: 24,76800 24,76800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00862

COST DIRECTE 27,49468
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,37473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,86942

P-34 G226K210 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat

Rend.: 1,000 26,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,036 /R x 15,97000 = 0,57492

Subtotal: 0,57492 0,57492

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 62,96000 = 0,44072

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 66,20000 = 0,92680

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 86,18000 = 0,77562

Subtotal: 2,14314 2,14314

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 18,90000 = 22,68000

Subtotal: 22,68000 22,68000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00862

COST DIRECTE 25,40668
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,27033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,67702

P-35 G228U010 m3 REBLIMENT I COMPACTACIÓ DE RASES, POUS I
FONAMENTS, AMB MATERIAL PROCEDENT DE
LA PRÒPIA OBRA, INCLÒS ESTESA I
COMPACTACIÓ

Rend.: 19,200 5,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0110001 H. CAP DE COLLA. 0,250 /R x 19,27000 = 0,25091

A0121000 H OFICIAL 1A 0,800 /R x 19,07000 = 0,79458

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,500 /R x 16,53000 = 1,29141
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,33690 2,33690

Maquinària

C133U070 H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 1,000 /R x 10,86000 = 0,56563

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

0,500 /R x 46,38000 = 1,20781

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,100 /R x 32,68000 = 0,17021

Subtotal: 1,94365 1,94365

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,91000 = 0,04550

B03DU005 m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A
REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA
PRÒPIA OBRA

1,200      x 0,36000 = 0,43200

Subtotal: 0,47750 0,47750

COST DIRECTE 4,75805
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,23790

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,99595

P-36 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 32,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 1,10200

A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 20,20000 = 0,33667

Subtotal: 1,43867 1,43867

Maquinària

C133U080 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM
D'AMPLÀRIA

1,000 /R x 7,65000 = 0,51000

C131U020 h RETROEXCAVADORA DE 50 HP, TIPUS CAT-416
O EQUIVALENT

0,500 /R x 29,97000 = 0,99900

C1502U10 H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 0,200 /R x 32,68000 = 0,43573

Subtotal: 1,94473 1,94473

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 0,91000 = 0,04550

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 22,74000 = 27,28800

Subtotal: 27,33350 27,33350

COST DIRECTE 30,71690
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,53585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,25275

P-37 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 0,28 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0043 /R x 16,53000 = 0,07108

A0112000 H CAP DE COLLA 0,0007 /R x 20,20000 = 0,01414

A012U002 H OFICIAL 1A LLENYATAIRE 0,0043 /R x 19,07000 = 0,08200

Subtotal: 0,16722 0,16722

Maquinària

C131U060 H EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB
ESCARIFICADOR (D-7)

0,0003 /R x 56,70000 = 0,01701

C200U001 H MOTOSERRA PER A LA TALA D'ARBRES 0,0043 /R x 2,10000 = 0,00903

C131U001 H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950
O EQUIVALENT

0,0003 /R x 53,74000 = 0,01612

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,0014 /R x 32,86000 = 0,04600

C131U028 H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446
O EQUIVALENT

0,0003 /R x 46,38000 = 0,01391

Subtotal: 0,10207 0,10207

COST DIRECTE 0,26929
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,28275

P-38 G4ZZX001 m2 Caixó de formigó armat per estructures de 2,50 m
d'alçada lliure interior, amb dimensions segons
plànols, inclou excavació, rebliment, brocs i
fonamentació, totalment acabat.

Rend.: 1,000 750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-39 G4ZZX004 m2 Estructura de viaducte de llosa de formigó pretensada
alleugerida, de llum fins als 45m, amb dimensions
segons plànols, inclou tauler, estreps, piles i
fonamentacions, totalment acabat.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-40 G971NM11 m3 Base per a rigola de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió, abocat
des de camió i acabat mestrejat

Rend.: 1,000 77,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,570 /R x 15,97000 = 9,10290

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,200 /R x 18,19000 = 3,63800

Subtotal: 12,74090 12,74090

Maquinària

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,060 /R x 3,77000 = 0,22620

Subtotal: 0,22620 0,22620

Materials

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

1,100      x 55,05000 = 60,55500

Subtotal: 60,55500 60,55500
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19111

COST DIRECTE 73,71321
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,68566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,39887

P-41 G97548EA m Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter

Rend.: 1,000 19,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,475 /R x 18,19000 = 8,64025

A0140000 H MANOBRE 0,475 /R x 15,97000 = 7,58575

Subtotal: 16,22600 16,22600

Materials

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,001      x 94,44000 = 0,09444

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 33,31000 = 0,20985

B97528E1 u Peça de formigó de 50x20 cm i 8 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

2,000      x 1,04000 = 2,08000

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 0,91000 = 0,00091

Subtotal: 2,38520 2,38520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24339

COST DIRECTE 18,85459
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,94273

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,79732

P-42 G9E1311G m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Rend.: 1,000 30,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,447 /R x 15,97000 = 7,13859

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,570 /R x 18,19000 = 10,36830

Subtotal: 17,50689 17,50689

Materials

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
N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L

0,0315      x 96,41772 = 3,03716

B9E13100 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 6,90000 = 7,03800

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,0031      x 94,44000 = 0,29276

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
0 A 3,5 MM

0,0469      x 19,25000 = 0,90283

B0111000 M3 AIGUA 0,001      x 0,91000 = 0,00091
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,27166 11,27166

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26260

COST DIRECTE 29,04115
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,45206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,49321

P-43 G9H11851 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 58,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 18,19000 = 0,29104

Subtotal: 1,44088 1,44088

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

Subtotal: 1,69912 1,69912

Materials

B9H11851 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa de trànsit i
granulat granític

1,000      x 52,44000 = 52,44000

Subtotal: 52,44000 52,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02161

COST DIRECTE 55,60161
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,78008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,38169

P-44 G9H11A51 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa
intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 58,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,072 /R x 15,97000 = 1,14984

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,016 /R x 18,19000 = 0,29104

Subtotal: 1,44088 1,44088

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 53,99000 = 0,43192

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 60,52000 = 0,60520

Subtotal: 1,69912 1,69912
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B9H11A51 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa intermèdia i granulat
granític

1,000      x 52,44000 = 52,44000

Subtotal: 52,44000 52,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02161

COST DIRECTE 55,60161
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,78008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,38169

P-45 G9H31251 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en
calent, per a capes de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb
betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a
una capa de trànsit de 2 cm de gruix

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,002 /R x 15,97000 = 0,03194

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,001 /R x 18,19000 = 0,01819

Subtotal: 0,05013 0,05013

Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,0005 /R x 53,99000 = 0,02700

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0005 /R x 66,20000 = 0,03310

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,0005 /R x 60,52000 = 0,03026

Subtotal: 0,09036 0,09036

Materials

B9H31251 t Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes
de trànsit BBTM, 8A B 50/70 amb betum asfàltic de
penetració i granulat granític

0,046      x 54,69000 = 2,51574

Subtotal: 2,51574 2,51574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00075

COST DIRECTE 2,65698
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,13285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,78983

P-46 G9J12E60 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m2

Rend.: 1,000 0,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,0035 /R x 16,53000 = 0,05786

Subtotal: 0,05786 0,05786

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,0035 /R x 28,42000 = 0,09947

Subtotal: 0,09947 0,09947

Materials
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B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%

1,200      x 0,43000 = 0,51600

Subtotal: 0,51600 0,51600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00087

COST DIRECTE 0,67420
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,03371

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70791

P-47 GB2AU503 m Barrera de seguretat mixta, de fusta i acer, tipus MB1 Rend.: 1,000 27,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 GB2AU504 m Prètils de seguretat mixtos de formigó amb baranes
metàliques

Rend.: 1,000 71,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 GBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,003 /R x 15,97000 = 0,04791

A0121000 H OFICIAL 1A 0,006 /R x 19,07000 = 0,11442

Subtotal: 0,16233 0,16233

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,003 /R x 38,00000 = 0,11400

Subtotal: 0,11400 0,11400

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,72000 = 0,03050

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 8,11000 = 0,14030

Subtotal: 0,17080 0,17080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00243

COST DIRECTE 0,44956
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,02248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,47204

P-50 GBA1A110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 30
cm 1/1, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 1,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,006 /R x 15,97000 = 0,09582

A0121000 H OFICIAL 1A 0,012 /R x 19,07000 = 0,22884

Subtotal: 0,32466 0,32466

Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /R x 38,00000 = 0,22800

Subtotal: 0,22800 0,22800
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Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0755      x 8,11000 = 0,61231

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0377      x 3,72000 = 0,14024

Subtotal: 0,75255 0,75255

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00487

COST DIRECTE 1,31008
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37558

P-51 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 630,000 0,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /R x 19,07000 = 0,09081

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 0,03206

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 0,05248

Subtotal: 0,17535 0,17535

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,01240

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 43,46000 = 0,06898

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 39,74000 = 0,06308

Subtotal: 0,14446 0,14446

Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,84000 = 0,55200

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,91000 = 0,05460

Subtotal: 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,92641
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,04632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97273

P-52 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 19,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 3,000 /R x 19,07000 = 4,08643

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 2,000 /R x 16,53000 = 2,36143

A0112000 H CAP DE COLLA 1,000 /R x 20,20000 = 1,44286

Subtotal: 7,89072 7,89072

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,81000 = 0,55786
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C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 17,33000 = 1,23786

Subtotal: 1,79572 1,79572

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,91000 = 0,43680

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 2,77000 = 8,31000

Subtotal: 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 18,43324
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,92166

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,35490

P-53 GD4L1000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de
700 cm2 de secció

Rend.: 1,000 84,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,080 /R x 22,72000 = 1,81760

A0140000 H MANOBRE 0,160 /R x 15,97000 = 2,55520

Subtotal: 4,37280 4,37280

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,080 /R x 44,75000 = 3,58000

Subtotal: 3,58000 3,58000

Materials

BD4L1000 m Canal prefabricat autoresistent de formigó armat de
700 cm2 de secció

1,000      x 72,83000 = 72,83000

D0701821 M3 MORTER DE CIMENT PORTLAND I SORRA AMB
380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIO
EN VOLUM 1:4, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

0,001      x 66,92560 = 0,06693

Subtotal: 72,89693 72,89693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06559

COST DIRECTE 80,91532
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 4,04577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,96109

P-54 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 22,500 26,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 16,93000 = 1,50489

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,73467

A0112000 H CAP DE COLLA 0,300 /R x 20,20000 = 0,26933

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 19,07000 = 1,69511
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Subtotal: 4,20400 4,20400

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 0,50160

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,61267

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,500 /R x 32,86000 = 0,73022

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

0,800 /R x 37,28000 = 1,32551

Subtotal: 3,17000 3,17000

Materials

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,750      x 0,37000 = 0,27750

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,035      x 1,80000 = 0,06300

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,21000 = 0,09075

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,280      x 59,78000 = 16,73840

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,440      x 1,26000 = 0,55440

B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,050      x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 17,77255 17,77255

COST DIRECTE 25,14655
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,25733

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,40388

P-55 GD57U510 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33
m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 33,000 14,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 2,000 /R x 16,93000 = 1,02606

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 0,50091

A0112000 H CAP DE COLLA 0,300 /R x 20,20000 = 0,18364

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 19,07000 = 1,15576

Subtotal: 2,86637 2,86637

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 56,43000 = 0,34200

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

0,800 /R x 37,28000 = 0,90376

C15018U1 H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 0,500 /R x 32,86000 = 0,49788

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 55,14000 = 0,41773

Subtotal: 2,16137 2,16137

Materials

B0A142U0 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM 0,022      x 0,97000 = 0,02134
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B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,130      x 59,78000 = 7,77140

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,21000 = 0,06050

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,667      x 0,37000 = 0,24679

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,020      x 1,80000 = 0,03600

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,150      x 1,26000 = 0,18900

Subtotal: 8,32503 8,32503

COST DIRECTE 13,35277
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,66764

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,02041

P-56 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 11,000 39,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 20,20000 = 0,45909

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 16,53000 = 1,50273

A0121000 H OFICIAL 1A 2,000 /R x 19,07000 = 3,46727

Subtotal: 5,42909 5,42909

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 39,24000 = 0,35673

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

0,100 /R x 37,28000 = 0,33891

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 0,99236

Subtotal: 1,68800 1,68800

Materials

B060U110 M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM
20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA

0,070      x 59,78000 = 4,18460

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

1,050      x 24,38000 = 25,59900

B071UC01 m3 Morter M-80 0,004      x 89,99000 = 0,35996

Subtotal: 30,14356 30,14356

COST DIRECTE 37,26065
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,86303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,12368

P-57 GD5Z75CK m Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 20 cm
d'amplada, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i
col·locada sobre bastiment

Rend.: 1,000 30,33 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,054 /R x 15,97000 = 0,86238

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,054 /R x 18,19000 = 0,98226

Subtotal: 1,84464 1,84464

Materials

BD5Z75C0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x250x27
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2
de superfície d'absorció

1,000      x 27,01000 = 27,01000

Subtotal: 27,01000 27,01000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02767

COST DIRECTE 28,88231
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,44412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,32643

P-58 GG31460V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 20,830 5,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 19,07000 = 0,91551

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 1,000 /R x 19,53000 = 0,93759

A0112000 H CAP DE COLLA 0,104 /R x 20,20000 = 0,10085

Subtotal: 1,95395 1,95395

Materials

BG31460U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123,
tipus exzhellent marca grupo general cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 3,13000 = 3,13000

Subtotal: 3,13000 3,13000

COST DIRECTE 5,08395
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,33815

P-59 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 18,83000 = 0,23133

A0112000 H CAP DE COLLA 0,250 /R x 20,20000 = 0,06204

Subtotal: 0,29337 0,29337

Maquinària
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CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 50,54000 = 0,62088

C131U025 H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428
O EQUIVALENT

1,000 /R x 37,28000 = 0,45799

C15019U0 H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 2,000 /R x 41,16000 = 1,01130

Subtotal: 2,09017 2,09017

COST DIRECTE 2,38354
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50272

P-60 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991

A0112000 H CAP DE COLLA 0,400 /R x 20,20000 = 0,03673

Subtotal: 0,23664 0,23664

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405

Subtotal: 0,16405 0,16405

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,018      x 0,91000 = 0,01638

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,86000 = 0,01720

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,83000 = 0,13280

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,53000 = 0,10590

Subtotal: 0,66164 0,66164

COST DIRECTE 1,06233
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11545
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PARTIDES ALÇADES

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 48.798,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA00SA pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons
Annex de Serveis Afectats del Document Núm. 1 del
present projecte

Rend.: 1,000 35.505,98 €

______________________________________________________________________________________________________________
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de Castellbisbal 

             Annex 20. Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
 

 



 

A continuació es detalla el Pressupost per al Coneixement de l’Administració de 
l’alternativa escollida per a la connexió de les urbanitzacions de Costablanca i Can 
Santeugini amb l’estació de Castellbisbal. 

Mitjançant l’aplicació dels preus unitaris que figuren al quadre de preus i els 
amidaments del projecte, i tenint en compte les partides alçades, s’obté el següent 
Pressupost d’Execució Material (PEM): 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 3.320.355,02 € 

Taula 1. Pressupost d’Execució Material  (PEM). 
 Font: elaboració pròpia 

Afegint, al pressupost anterior, els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13%), al Benefici Industrial (6%) i a l’IVA (21%), s’obté el següent 
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC): 

Taula 2. Pressupost d’Execució per Contracte (PEC).  
Font: elaboració pròpia 

A efectes de Pressupost per al Coneixement de l’Administració, s’ha afegit a l’import 
anterior el cost corresponent al Control de Qualitat i a les Expropiacions i 
Ocupacions Temporals corresponents, resultant així un total de: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.780.979,19 € 

Control de Qualitat 79.024,45 € 

Expropiacions 12.744,29 € 

Ocupacions temporals 2.174,75 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 4.874.922,68 € 

Taula 3. Pressupost per al Coneixement de l’Administració.  
Font: elaboració pròpia 

Amb tot, el Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de 
4.874.922,68 € (QUATRE MILIONS VUIT-CENTS SETANTA-QUATRE MIL NOU-
CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS). 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 3.320.355,02 € 

Benefici Industrial (6%) 199.221,30 

Despeses Generals (13%) 431.646,15 

Subtotal 3.951.222,47 

IVA (21%) 829.756,72 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.780.979,19 

Pressupost per al 
Coneixement de 
l’Administració 
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1.1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’adjunta el recull de fotografies preses al llarg de la zona sobre 
la qual s’hi ha projectat el nou vial de connexió de les urbanitzacions de 
Costablanca i Can Santeugini amb l’estació de Castellbisbal. 

En el Plànol 24 “Ubicació de les fotografies” s’indica el punt des d’on s’ha fet cada 
fotografia i la direcció de la seva visual.  

 

1.2. FOTOGRAFIES 

 

Il·lustració 1. Situació general de l’àmbit del projecte. Al fons, sobre la muntanya, el nucli urbà de 
Castellbisbal; a la dreta, l’autopista AP-7 i l’autovia A-2; al centre, el riu Llobregat i els horts de Ca 

n’Albereda. 

Recull 
fotogràfic 
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Il·lustració 2. Passeig Llobregat, a la urbanització de Costablanca, a tocar de la carretera C-243c. Zona 
corresponent a l’inici del nou vial. El descampat de la dreta correspon a la zona on hi ha projectada la 

rotonda. 

 

 

Il·lustració 3. Intersecció del Passeig Llobregat amb la carretera C-243c (zona corresponent al vial 3 del 
projecte). 
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Il·lustració 4. Passeig la Masia, a la urbanització de Costablanca, a l’alçada de la intersecció amb el 
final del camí forestal actual, objecte d’estudi del present projecte. 

 

 

Il·lustració 5. Zona sobre la qual hi ha projectat el viaducte 2, que creua el torrent Bo. 
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Il·lustració 6. Torres de baixa tensió, sobre les quals hi ha prevista una reposició del servei, degut al 
pas del viaducte 2. Al fons, viaducte de la línia d’AVE Barcelona – Madrid. 

 

 

 

Il·lustració 7. Túnel de la línia de RENFE Rodalies. Zona sobre la qual hi ha projectat el viaducte 1. 
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Il·lustració 8. Inici del tram de traçat del camí forestal actual que transcorre paral·lel a la línia de RENFE 
Rodalies. Zona sobre la qual hi ha projectat el viaducte 2. 

 

 

 

Il·lustració 9. Zona que engloba el futur pas dels viaductes 1 i 2. El torrent Bo passa a través de les vies 
gràcies a un pas inferior. 
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Il·lustració 10. Angle de visió contrari a la il·lustració anterior. Representa la zona més conflictiva del 
futur traçat pel que fa a la convivència vial – ferrocarril, degut a la proximitat d’ambdós trajectes i a la 

presència de forts talussos.  
 

 

 

Il·lustració 11. Zona on el traçat del futur vial pràcticament coincideix amb el de l’actual camí forestal, a 
cota constant i paral·lel a la línia de ferrocarril. Al fons, el Turó de les Forques, terreny muntanyós sobre 

el que s’enfila el vial proposat. 
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Il·lustració 12. Al fons a la dreta, túnel de la línia d’AVE Barcelona – Madrid. A l’esquerra, darrere les 
canyes, circula la línia de RENFE Rodalies. 

 

 

 

Il·lustració 13. Zona sobre la qual hi ha projectat el calaix prefabricat de formigó. Aquest pas és el que 
utilitza actualment la línia de RENFE Rodalies per passar a través del torrent de Pegueres. 
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Il·lustració 14. Zona sobre la qual hi ha projectat el calaix prefabricat de formigó. A l’altre costat de la 
línia de RENFE Rodalies hi ha la línia d’AVE, que utilitza aquest calaix prefabricat més modern, molt 

semblant al calaix projectat pel pas del nou vial. La zona també correspon al pas del torrent de 
Pegueres. 

 

 

 

Il·lustració 15. Final del nou vial projectat. La fotografia mostra la zona sobre la qual hi ha projectat el 
nou calaix prefabricat de formigó, que permet el pas a través del torrent de Pegueres.  
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Il·lustració 16. Final del nou vial projectat, que coincideix amb la zona d’estacionament de l’estació de 
RENFE de Castellbisbal. Al fons, el viaducte que permet a la carretera BV – 1501 creuar les vies de la 

línia d’AVE Barcelona - Madrid. 
 

 

 

Il·lustració 17. Zona d’estacionament de l’estació de RENFE de Castellbisbal. 
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Il·lustració 18. Estació de RENFE de Castellbisbal. A la dreta, inici del viaducte que permet a la 
carretera BV – 1501 creuar les vies de la línia d’AVE Barcelona - Madrid. 

 

 

 

Il·lustració 19. Entrada/sortida de l’estació de RENFE de Castellbisbal. Intersecció amb la carretera BV 
– 1501. 
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