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1. RAÓ$DE$SER$DEL$PROJECTE!!

!

L’objecte!d’aquest!projecte!constructiu!és!definir!les!obres!per!a!la!construcció!

d’una!nova!variant!que!donarà!d’accés!al!polígon!industrial!de!Can!Vernedes,!al!

municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!(Barcelona).!!

És! necessària! la! definició! d’una! nova! variant! per! donar! accés! al! polígon!

industrial!de!Can!Vernedes! i!així! resoldre!els!problemes!derivats!del! trànsit!de!

vehicles!pesants!per!l’interior!del!nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

Figura!1:!Vista!general!de!l’entrada!a!Santa!Maria!de!Palautordera.!Font:!Fototeca!El!Cami!

2. SITUACIÓ(ACTUAL(!

!

La! BVe5301! és! una! carretera! de! 35,742! km! de! longitud! que! enllaça! la! Ce35! a!

l’altura! del! terme! municipal! de! Santa! Maria! de! Palautordera! amb! el! terme!
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municipal!de!Seva!creuant!el!Parc!Natural!del!Montseny.!!

Figura!2:!Emplaçament!del!municipi!i!les!vies!de!accés.!Font:!Google!maps!

Tanmateix,!constitueix!una!de!les!dues!carreteres!que!accedeixen!al!nucli!urbà!

de! Santa!Maria!de!Palautordera! i! és! la!única!que!admet!el! trànsit! de! vehicles!

pesants.! L’altre! carretera! és! la! Carretera! Nova! de! Sant! Celoni! –! Camí! Vell! de!

Sant! Celoni! i! prohibeix! el! trànsit! de! vehicles! pesants! a! partir! de! la! rotonda!

d’accés!a!les!urbanitzacions!del!Virgili!i!El!Temple.!!

Amb! la! proliferació! de! l’activitat! industrial! al! municipi! de! la! mà! dels! nous!

polígons!(Can!Balmes!i!Can!Vernedes!–!Ca!n’Auleda),!s’ha!intensificat!el!trànsit!

de!vehicles!pesants!per!la!BVe5301.!L’únic!itinerari!admès!per!a!que!als!vehicles!

pesants! arribin! a! la! zona! industrial! consisteix! en! abandonar! la! BVe5301! a! la!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

5!

rotonda!que!connecta!aquesta!amb!la!Ronda!Sud!del!municipi!per!continuar!per!

la! Ronda! Sud! i! el! Carrer! Ramón! i! Cajal.! Aquest! itinerari! implica! el! pas! dels!

vehicles! pesats! pel! nucli! urbà! del! municipi,! ja! que! aquests! carrers! són!

residencials.!!

Figura!3:!Camió!circulant!per!l’interior!del!nucli!urbà!de!Santa!María!de!Palautordera.!!
Font:!Elaboració!pròpia.!

!

A!l’any!2011!es!va!enregistrar!una!IMD!de!9376!vehicles/dia!en!el!tram!de!la!BVe

5301! que! va! des! de! la! Ce35! fins! a! la! rotonda! d’accés! amb! Santa! Maria! de!

Palautordera.! Aquesta! intensitat! és! superior! a! la! intensitat! mitjana! de! les!

carreteres! catalanes! al! 2006,! amb! 7292! vehicles/dia! (Font:! Departament! de!

Política!Territorial! i!Obres!Públiques).!Es!destaca! l’increment!en!el!temps!de! la!

intensitat!de!trànsit!i!del!percentatge!de!vehicles!pesats!a!la!BVe5301.!

!

El!trànsit!de!vehicles!redueix!el!nivell!de!servei!de!la!BVe5301!i!dels!carrers!que!

travessa!pel!nucli!urbà!i!genera!problemes!acústics! i!contaminants.!Tanmateix,!

actualment!existeix!un!punt!que!constitueix!un!element!de!risc!vial!en!l’itinerari!

que! han! de! seguir! obligatòriament! els! vehicles! pesats! per! arribar! als! polígons!
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industrials.!En!la!rotonda!que!connecta!la!Carretera!Nova!de!Sant!Celoni!amb!la!

Avinguda! de! la! Serra,! els! vehicles! pesats! (particularment! els! camions! tràilers)!

envaeixen!el! carril! contrari!per!aconseguir!el! gir.!Aquest! fet!és! conegut!per! la!

població,!però!no!elimina!el!risc!de!l’accidentalitat.!

!

Figura!4:!Punt!de!risc!a!la!seguretat!vial!en!la!situació!actual.!Font:!Elaboració!pròpia.!

3. CONDICIONANTS!!

 CARTOGRAFIA!I!TOPOGRAFIA!!3.1

!

La!cartografia!bàsica!utilitzada!pels!diferents!estudis!associats!a!aquest!projecte!

han!estat!fulls!de!cartografia!a!escala!1:5000,!provinents!de!l’Institut!Cartogràfic!

de!Catalunya!(ICC).!

!

Els!fulls!que!cobreixen!el!projecte!són!els!següents:!

!

3 Fulls!a!escala!1:5000:!Fulls!296e111,!296e112!
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!

En!l’annex!2!“Cartografia!i!topografia”!es!detallen!la!resta!de!dades!

considerades!en!aquest!projecte.!!!

 GEOLOGIA!I!GEOTÈCNIA!!3.2

!

El!terme!de!Santa!Maria!de!Palautordera!es!troba!ubicat!a!l’extrem!nordeest!de!

la! plana! del! Vallès,! entre! la! serralada! prelitoral! (el! Montseny)! i! la! serralada!

litoral!(serres!del!Montnegre!i!el!Corredor).!La!plana!del!Vallès!és!una!depressió!

terciària! miocènica! que! està! constituïda! per! !una! sèrie! alternant! d’argiles,!

arcoses! i! conglomerats! arcòsics! que! formen! una! sèrie! monoclinal! que! es!

cabussa! de! 15! a! 30º! cap! al! nordeest! i! que! està! afectada! per! les! falles! que!

delimiten!la!depressió!en!el!seu!contacte!amb!les!serralades! litoral! i!prelitoral.!

Els!materials! quaternaris! són! poc! potents! i! queden! reduïts! als! dipòsits! de! les!

terrasses! fluvials,!als! llims!argilosos! i!a!esbaldregalls!de!pendent!més!o!menys!

argilosos!i!consolidats.!!

!

En!la!part!central!del!municipi,!per!on!discorre!la!Tordera!i!el!traçat!de!la!nova!

variant!plantejada!en!aquest!projecte,!els!materials!que!es! troben!són!graves,!

sorres,! llims! i! argiles! que! formen! la! terrassa! fluvial! i! que! daten! de! l’Holocè!

(quaternari).!!

!

Del!PK!0+000! fins!el! PK!0+770! la! traça!del!nou!vial! es! troba!en!un! terreny!de!

roques!terciàries!de!la!unitat!Nmcga,!és!a!dir,!conglomerats!inclosos!en!la!unitat!

NMa! (Argiles! i! gresos! arcòsics! que! passen! gradualment! a! argiles! grogues! i!

fosques).!!

!

Del!PK!0+770!fins!la!finalització!de!la!variant!la!traça!es!troba!en!un!terreny!de!

roques! terciàries! de! la! unitat! Nmcg1,! és! a! dir,! conglomerats! amb! petites!
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intercalacions!de!sorres!i!argiles!sorrenques.!És!la!zona!geològica!corresponent!

al!riu!Tordera.!La!rotonda!d’accés!al!polígon!industrial!de!Can!Vernedes!també!

es!troba!en!aquest!tipus!de!terreny.!!

!

Respecte!als!riscos!geològics!a!les!zones!a!banda!i!banda!del!riu!Tordera!per!on!

passa! la! nova! variant,! s’estima! una! perillositat! mitjana! enfront! processos!

erosius,!pel!que!es! recomana!un!estudi!detallat!que!determini! les!mesures!de!

protecció! que! cal! prendre! i! una! perillositat! natural! baixa! i!molt! baixa! enfront!

despreniments!i!esfondraments,!respectivament.!!

!

Els! diferents! desmunts! del! vial! es! duen! a! terme! en! argiles,! gresos! arcòsics,!

sorres! i! argiles! sorrenques.! A! falta! de! fer! els! assajos! pertinents! i! quedant! del!

costat!de!la!seguretat,!es!permet!disposar!talussos!en!desmunt!amb!inclinacions!

2:1!(H:V).!!

!

Per! a! la! construcció! dels! terraplens! es! poden! utilitzar! la! major! part! dels!

materials!excavats.!Tots!els!terraplens!es!disposaran!amb!un!pendent!2H:1V.!!

!

A! l’annex! 3! “Geologia! i! geotècnia”! es! pot! consultar! al! detall! l’estudi!

desenvolupat.!!

 CLIMATOLOGIA!I!HIDROLOGIA!3.3

!

El!Vallès!Oriental!és!dins!del!que!les!classificacions!climàtiques!anomenen!clima!

mediterrani! litoral,! caracteritzat! per! estius! calorosos! i! hiverns! suaus! i! amb!

precipitacions! importants! a! la! tardor! i! primavera.! Ara! bé,! s’ha! de! tenir! en!

compte! que! l’estructura! del! relleu! condiciona! aquest! clima! en! atenuar! els!

efectes!termoreguladors!que!exerceix!el!mar,!per!aquest!fet,!al!Vallès!Oriental!

s’assoleixen!uns!valors!termomètrics!més!extremats!que!a!comarques!properes!

costaneres! com! ara! el! Maresme.! A! més! a! més,! també! cal! recordar! que! en!
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tractarese!d’una!plana!envoltada!de!muntanyes,!hi!són!favorables!els!fenòmens!

d’inversió!tèrmica.!!

Els!contrastos!altitudinals!dins!la!pròpia!comarca!són!grans,!fet!que!provoca!que!

dins!d’un!àmbit!reduït!es!produeixin!gran!varietat!de!microclimes.!!

Santa!Maria!de!Palautordera!es!troba!localitzat!en!una!zona!planera!i!presenta!

les! característiques! del! clima! mediterrani! litoral:! les! mínimes! s’assoleixen! a!

l’hivern! i! són! per! sobre! dels! 5oC! les! màximes,! que! són! al! voltant! dels! 25! oC,!

s’aconsegueixen! a! l’estiu,! sobretot! al! més! de! juliol.! La! temperatura! mitjana!

anual!és!de!14,5!oC.!!

Els! dies! de! glaçada! tenen! lloc! durant! un! període! de! set! mesos,! encara! que!

normalment! és! produeixen! entre! el! més! de! novembre! i! el! més! de! març.! La!

causa! més! usual! és! la! inversió! tèrmica,! deguda! als! efectes! dels! anticiclons!

continentals.!!

Al!Vallès!Oriental!la!pluviometria!anual!és!situa!al!voltant!dels!600!mm,!però!hi!

ha! una! important! variació! al! voltant! d’aquesta! quantitat! segons! l’altitud! i! la!

situació! de! les! localitats.! En! el! cas! de! Santa! Maria! de! Palautordera,! la!

pluviometria!anual!és!de!l’ordre!de!550!mm.!!
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!
Figura!5:!Riu!Tordera!aigües!avall!vist!des!del!Pont!de!la!Tordera!(Santa!Maria!de!

Palautordera).!Font:!Elaboració!pròpia.!

El!municipi! és! travessat! de! nord! a! sud! pel! riu! Tordera.! La! Tordera! neix! en! el!

massís! del!Montseny,! al!municipi! de! Sant!Marçal! de!Montseny,! a! 1076!m.! La!

Tordera!constitueix! l’eix!vertebrador!de!la!xarxa!hidrològica!de!Santa!Maria!de!

Palautordera! ja! que! discorre! pel! mig! del! terme! i! recull! les! aigües! de! les!

serralades!laterals!a!través!de!les!diverses!rieres!i!torrents!de!menor!entitat!i!de!

cabal!temporal.!!

La! Tordera! i! el! torrent! del! Reguissol! conformen! la! plana! on! és! situa! el! nucli!

residencial! principal! (Santa! Maria! de! Palautordera),! de! manera! que! la! seva!

expansió!ve!fortament!marcada!per!les!conques!d’aquests!cursos!hidrogràfics.!!
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L’itinerari!actual!de!vehicles!pesants!creua!el!riu!Tordera!pel!Pont!de!la!Tordera.!

A!l’annex!8!“Climatologia,!hidrologia!i!drenatge”!es!pot!consultar!amb!detall!els!

aspectes!climatològics!i!hidrològics!de!la!zona.!!

 TRÀNSIT.!3.4

!

Només!és!tenen!dades!d’aforament!de!la!BVe5031!en!el!tram!entre!la!Ce35!i! la!

rotonda!d’accés!a!Santa!Maria!de!Palautordera.!En!aquest! tram!d’estudi!és!va!

determinar! una! IMD! de! 9.376! vehicles/dia,! amb! un! percentatge! de! vehicles!

pesats! del! 4,74%! per! a! l’any! 2012.! Per! a! l’estudi! s’ha! considerat! que! el!

coneixement!anual!del!trànsit!és!lineal,!amb!un!valor!del!2,5%.!

Amb! el! mètode! seguit! a! l’annex! 6! “Estudi! de! trànsit”! s’ha! determinat! una!

intensitat!mitja!diària!de!la!nova!variant!per!l’any!de!posada!en!servei:!!

IMD2016!=!3511!vehicles/dia!

A!l’any!horitzó!s’espera!un!trànsit!de:!!

IMD2046!=!7365!vehicles/dia!

Coneixent!el!percentatge!de!vehicles!pesats!en!anys!anteriors!es!considera!que!

el! seu!percentatge! romandrà! constant!durant! tota! la! vida!útil! de! la! carretera.!

S’ha!estimat!aquest!percentatge!en!un!15%.!!

La!Norma!6.1!IC!estableix!que,!en!calçades!de!dos!carrils!i!amb!doble!sentit!de!

circulació,! incideix!sobre!cada!carril! la!meitat!dels!vehicles!pesats!que!circulen!

per!la!calcada.!Aleshores,!la!IMDP!serà:!!

!"#! =
!"#!"#$

2 ·%!"ℎ.!"#$%! = 3511
2 · 0.15 = !"#!!"#.!"#$%#/!"#!

!

Amb! aquesta! IMDp! prevista! pel! carril! de! projecte,! per! a! l’any! de! posada! en!
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servei,! i!d’acord!amb!l’apartat!4!de! la!Norma!6.1!–! IC,!s’obté!una!categoria!de!

trànsit!pel!tronc!principal!de!la!variant!T2.!Una!categoria!de!trànsit!T2!pel!vial.!!

Es!pot!consultar!els!detalls!de!l’estudi!de!trànsit!a!l’annex!6!“Estudi!de!trànsit”.!!

4. ESTUDI!D’ALTERNATIVAS!

!

S’han!plantejat!tres!alternatives.!Una!discorre!pel!sud!de!Can!Sala!i!el!barri!de!la!

Serra,!l’altre!discorre!pel!nord!del!barri!de!Can!Pegà!i!per!últim,!l’altre!discorre!

perpendicular! al! barri! de! Can! Sala! i! paralylela! al! barri! de! la! Serra.! Cada! una!

d’elles!distribueix!els!terrenys!de!forma!diferent,!possibilitant!diferents!models!

de!creixement!urbanístic.!Les!tres!alternatives!creuen!un!cop!el!riu!Tordera.!La!

segona!alternativa!és!molt!semblant!a!la!plantejada!en!l’actual!POUM!de!Santa!

Maria!de!Palautordera.!També!comentar!que!s’ha!dut!a! terme!una!alternativa!

cero!que!es!tracta!de!mantenir!la!situació!actual.!

!

Totes! les! alternatives! resulten! tècnicament! viables,! però! serà! de! la! valoració!

conjunta! (mitjançant! un! anàlisi! multicriteri)! dels! punts! de! vista! ambiental,!

econòmic,!tècnic,!funcional,!etc.!d'on!sortirà!la!solució!més!adient!per!a!realitzar!

la!nova!variant!d’accés!al!polígon!de!Can!Vernedes.!!

!

Els!condicionants!més!importants!que!s’han!tingut!en!compte!per!a!plantejar!les!

alternatives!són!els!següents:!!

!

3 Orografia!de!la!zona!!!

3 Presència!del!riu!Tordera!!!

3 Compatibilitat!amb!el!POUM!de!Santa!Maria!de!Palautordera!!!

3 Presència!de!zones!forestals!i!agrícoles!!!

!
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La! longitud!de! l’alternativa!0!(camí!existent)!és!de!1600!metres,! la! longitud!de!

l’alternativa! 1! és! de! 1150! metres,! la! longitud! de! l’alternativa! 2! és! de! 1300!

metres! i! la! longitud!de! l’alternativa!3!és!de!1475.!Per!a! les! tres!alternatives! la!

velocitat!de!projecte!és!de!80km/h!en!tot!el!traçat!menys!a!l’entrada!de!la!corba!

que!se!es!dissenya!per!una!velocitat!de!60Km/h.!

!

Les!alternatives!1!i!2!s’inicien!des!de!la!carretera!BVe5301!mitjançant!una!nova!

rotonda! i! finalitzen! a! la! entrada! sud! del! polígon! industrial! de! Can! Vernedes.!

Mentre! que! l’alternativa! 3! s’inicia! des! de! la! rotonda! del! sud! de! Can! Sala! i!

finalitza!a!la!entrada!sud!del!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!

!

A! continuació! es! descriuen! les! tres! alternatives! considerades,! a! banda! de!

l’alternativa!escollida,!la!qual!es!desenvolupa!en!el!present!projecte.!!

 ALTERNATIVA!1!4.1

!

L’alternativa! primera! consisteix! en! construir! dos! trams! de! carretera! enllaçats!

per!un!pont!al!nord!i!en!paralylel!de!la!línia!de!l'AVE.!El!primer!tram!tindria!una!

longitud! de! 770! metres! que! s’iniciarà! al! PK! 2+420! de! la! carretera! BVe

5301,mijançant!un!enllaç!amb!una!rotonda,!fins!a!la!trobada!amb!el!pont!que!és!

pretén!construir!(PK!0+770).!El!segon!tram!de!carretera!tindrà!una!longitud!de!

234!metres!des!de!la!finalització!del!pont!(PK!0+930)!fins!enllaçar!amb!el!Carrer!

de!Can!Guarro!(PK!1+150),!un!dels!carrers!que!formen!part!del!polígon!de!Can!

Vernedes,! i!que!he!preveu!que!és! la!millor!opció,! ja!que!dona!més!mobilitat! i!

continuïtat!de!tràfic.!Aquest!segon!tram!disposa!d’un!radi!de!curvatura!de!135!

m!i!una!longitud!de!corba!de!157,23!m.!

La! longitud! total!de! la! variant!es!de!1150!m! i! la! velocitat!de!projecte!per!a! la!

qual!ha!estat!dissenyat!el!primer! tram!és!de!80Km/h! i!el! segon!tram!és!de!60!

km/h.!
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Del!PK!0+000!al!PK!0+770!aquesta!alternativa!creua!una!zona!agrícola!all!sud!de!

Can!Sala.!Del!PK!0+820!al!PK!1+150!es!travessa!una!zona!forestal!situada!al!sud!

del!barri!de!La!Serra!i!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!

 ALTERNATIVA!2!4.2

!

La!segona!opció!és!construir!dos!trams!de!carretera!enllaçats!per!un!pont!al!sud!

de! la! línia! de! l'AVE.! El! primer! tram! tindrà! una! longitud! de! 640! metres,! que!

s’inicia! al! PK! 2+111! de! la! carretera! BVe5301,! mitjançant! un! enllaç! amb! una!

rotonda,! fins!a! la! trobada!amb!el!pont!que!se!pretén!construir!al!PK!0+640.!El!

segon! tram! de! carretera! tindrà! una! longitud! de! 340! m! fins! enllaçar! amb! el!

Carrer!de!Can!Guarro!al!PK!1+300,!un!dels!carrers!que!formen!part!del!polígon!

de!Can!Vernedes!i!que!he!pensat!que!es!la!opció!més!adient,!ja!que!dona!més!

mobilitat! i!continuïtat!de!tràfic.!Aquest!segon!tram!disposa!de!quatre!radis!de!

curvatura!i!per!tant!quatre!longituds!de!corba!que!son!les!següents:!

PK!1+248!fins!PK!1+300!hi!ha!83,68m!de!radi!de!curvatura!i!55,20m!de!longitud.!

PK!1+206!fins!PK!1+248!hi!ha!65,91m!de!radi!de!curvatura!i!41,85m!de!longitud.!

PK!1+043!fins!PK!1+076!hi!ha!43m!de!radi!de!curvatura!i!33,31m!de!longitud!

PK!0+988,75!fins!PK!1+022!hi!ha!85m!de!radi!de!curvatura!i!33,40m!de!longitud.!

La!longitud!total!de!la!variant!és!de!1300m!i!la!velocitat!de!projecte!per!a!la!qual!

ha!estat!dissenyat!el!primer!tram!és!de!80Km/h,!mentre!que!en!el!segon!tram!és!

de!40!km/h.!

En! el! PK! 0+000! la! nova! variant! és! troba! amb! Can! Vidal.! ! Aquesta! intersecció!

entre!el!nou!vial!i! la!edificació!produirà!problemes!a!causa!que!aquesta!és!una!

edificació!catalogada!com!a!BECIL!(Bé!cultural!d’interès!local)!i!és!troba!ubicada!

en!el!Pla!especial!Urbanístic.!!A!continuació!del!PK!0+360!al!PK!1+000!creua!una!

zona!forestal!al!nord!de!Can!Pagà!i!el!nord!de!l’EDAR.!En!el!PK!0+780!la!variant!
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travessa! l’edificació! Can! Juan! de! Romans! la! qual! cosa! també! ens! portarà! a!

realitzar! expropiació.! Del! PK! 1+200! al! PK! 1+280! és! creua! una! zona! forestal!

situada!al!sud!del!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!

La! situació! més! crítica! d’aquesta! alternativa! i! que! per! aquest! motiu! queda!

totalment! descartada,! és! el! fet! que! la! variant! passi! per! sota! de! la! línia! d’alta!

velocitat! de! l’AVE.! Això! implica! que! s’hauria! de! fer! un! eixamplament! del! pas!

inferior! que! hi! ha! sota! les! vies! provocant! un! elevat! cost! de! l'obra.! A! part! del!

temps!que!costaria!que!es!dones!permís!per!realitzar!l'obra!i!el!temps!fortament!

incrementat!per!realitzar!aquesta!obra.!

 ALTERNATIVA!3!4.3

!

L’alternativa!3!s’inicia!a!la!rotonda!que!connecta!la!BVe5301!amb!la!Ronda!Sud!

de!Santa!Maria!de!Palautordera!i!finalitza!a!l’entrada!sud!del!polígon!industrial!

de!Can!Vernedes,!a!l’Antic!Camí!de!Can!Guarro.!La!longitud!total!de!la!variant!és!

de!1475!metres!i!la!velocitat!de!projecte!per!a!la!qual!ha!estat!dissenyada!és!de!

80!km/h!menys!a!les!corbes!que!es!calcula!per!una!velocitat!de!60!Km/h.!!

Aquesta!alternativa!comença!a!creuar!el!pla!del!sud!de!Can!Sala!amb!una!recta!

de! 688,13!metres.! Seguidament! es! colyloca! una! corba! a! esquerres! de! 188,42!

metres! de! longitud! i! de! radi! 200!metres.! A! continuació! es! colyloca! una! recta!

163,44!metres!on!es!troba!amb!el!viaducte!que!salva!el!riu!Tordera!(PK!1+040!

fins!PK!1+220)!i!continua!amb!una!altre!recta!de!21,98m,!que!connectarà!amb!la!

ultima!corba!que!dona!accés!al!polígon!industrial.!Aquesta!corba!té!una!longitud!

de!167,34m!i!un!radi!de!135m.!!

Del!PK!0+000!al!PK!0+870!aquesta!alternativa!creua!una!zona!agrícola!al!sud!de!

Can!Sala.!Del!PK!1+000!al!PK!1+475!es!travessa!una!zona!forestal!situada!al!sud!

del!barri!de!la!Serra!i!el!polígon!industrial!Can!Vernedes.!!
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 ANÀLISI!MULTICRITERI!!4.4

!

Per! tal! de! poder! escollir! la! millor! solució! entre! les! proposades! incloent! la!

alternativa!0!(no!dur!a!terme!cap!actuació),!s’ha!realitzat!una!anàlisi!que!tingui!

en! comte! els! diferent! factors! com! son:! de! funcionalitat,! impacte! social,!

eficiència!tècnicaeconstructiva,!!econòmics,!!ambientals!i!de!manteniment.!!

!

D’aquest! anàlisi! més! àmpliament! explicat! en! l’annex! 4! Estudi! de! alternatives!

s’han!extret!les!següents!taules.!

!

Indicador!Funcional!(15%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Afecció!a!l'usuari!durant!les!obres!! 1! 10! 0! 10! 6! 6!

Seguretat!vial! 0,8! 10! 2! 10! 4! 5!

Total!

!!

18! 1,6! 18! 9,2! 10!

Total!Relatiu! 100! 8,9! 100,0! 51,1! 55,6!

Percentatge!final! 15! 1,3! 15,0! 7,7! 8,3!

!

Indicador!Manteniment!(10%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Longitud! 1! 10! 3! 9! 3! 8!

Total!

!!

10! 3! 9! 3! 8!

Total!Relatiu! 100! 30,0! 90,0! 30,0! 80,0!

Percentatge!final! 10! 3,0! 9,0! 3,0! 8,0!

!

Indicador!Impacte!Social!(20%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Impacte!acústic! 1! 10! 2! 7! 4! 3!

Proximitat!zona!residencial! 0,7! 10! 1! 8! 1! 1!

Total!

!!

17! 2,7! 12,6! 4,7! 3,7!

Total!Relatiu! 100! 15,9! 74,1! 27,6! 21,8!

Percentatge!final! 20! 3,2! 14,8! 5,5! 4,4!

!
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Indicador!Tècnic!e!constructiu!(15%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Facilitat!de!construcció! 1! 10! 8! 6! 1! 6!

Dificultat!tècnica! 0,7! 10! 7! 5! 1! 5!

Temps!de!execució! 0,8! 10! 8! 6! 1! 6!

Total!

!!

25! 19,3! 14,3! 2,5! 14,3!

Total!Relatiu! 100! 77,2! 57,2! 10,0! 57,2!

Percentatge!final! 15! 7,7! 5,7! 1,0! 5,7!

!

Indicador!Econòmic!(30%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Cost! 1! 10! 9! 8! 1! 7!

Total!

!!

10! 9! 8! 1! 7!

Total!Relatiu! 100! 90,0! 80,0! 10,0! 70,0!

Percentatge!final! 30! 27,0! 24,0! 3,0! 21,0!

!

Indicador!Ambiental!(10%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Afecció! 1! 10! 8! 7! 5! 6!

Total!

!!

10! 8! 7! 5! 6!

Total!Relatiu! 100! 80,0! 70,0! 50,0! 60,0!

Percentatge!final! 10! 8,0! 7,0! 5,0! 6,0!

!

!

Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Resultat!Final! 100! 50,2! 75,5! 25,2! 53,4!

!

Com!podem!veure!la!puntuació!obtinguda!per!a!les!alternatives!és!ben!dispersa!

i!també!ben!clara.!Això!és!a!causa!del!clar!descart!de!la!segona!alternativa,!per!

la! seva!dificultat! tècnica! i! constructiva! i! també! l’elevat! cost! de!producció.! Per!

altre! banda,! també! s’ha! descartat! l’alternativa! cero! sobretot! per! la! gran!

molèstia!que!provoquen!els!vehicles!passats!al!creua!la!zona!urbana,!provocant!

així! aquesta! necessitat! de! crea! una! nova! variant.! I! també! es! descarta!

l’alternativa! tres! per! tenir! una!major! distancia! de! recorregut! que! la! resta! per!
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arribar!al!mateix!destí.!Provocant!així!un!major!consum!de!combustible!i!desgast!

dels!cotxes!i!en!conseqüència!provocant!un!major!impacte.!

Per!tant!la!solució!que!millor!s’ajusta!a!les!necessitats!és!l'alternativa!1,! ja!que!

és!la!que!més!puntuació!a!tingut!i!és!la!que!més!s'adapta!al!territori.!

!
Figura!6.!Representació!gràfica!de!l’alternativa!1.!Font:!Elaboració!pròpia!!

5. DESCRIPCIÓ)DE)LA)SOLUCIÓ&ADOPTADA&!

 TRAÇAT!5.1

!

El! vial! projectat! s’inicia! al! PK! 2+240! de! la! carretera! BVe5301! !mitjançant! una!

rotonda!que!donarà!accés!a!la!nova!variant.!La!finalització!del!vial!s’estableix!a!

l’extrem!sud!del!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!El!vial!té!una!longitud!total!

de!1150!metres!i!discorre!pel!sud!del!nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

!

DM

DM
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Els!accessos!al!nou!vial!s’estableixen!de!la!següent!manera:!!

!

L’inici!del!vial!s’enllaçarà!a!la!BVe5301!mitjançant!una!rotonda.!Al!final!del!vial!es!

connecta! directament! amb! el! camí! de! can! Guarro! que! pertany! al! polígon!

industrial! de! can! vernedes.! La! rotonda! mencionada! anteriorment,! té! el! seu!

centre! al! PK! 0+000! de! l’eix! principal! de! la! nova! variant! i! al! PK! 2+240! de! la!

carretera!BVe5301.!Té!un!radi!exterior!de!24!metres!i!disposa!de!dos!carrils!de!4!

metres!d’amplada.!!

!

La!variant!que!es!projecta!és!una!carretera!convencional!d’una!calçada!1+1!amb!

una!velocitat!de!projecte!de!80km/h!menys!a!les!corbes!que!es!projecta!a!una!

velocitat!de!60!Km/h.! Segons! la!Norma!3.1eIC!del!Ministeri!de!Foment!aquest!

tipus!de!carretera!queda!englobat!dins!del!Grup!2!amb!la!denominació!Ce80.!!

!

En!el!tronc!del!vial!disposa!d’una!recta!de!770m!i!els!radis!del!nou!vial!han!de!

ser!majors!o!iguals!a!135!metres.!En!el!traçat!projectat!el!vial!presenta!!un!acord!

circular! amb! radi! de! 135! metres.! Per! tant,! es! compleixen! els! requisits! de! la!

normativa.!!

!

Pel! que! fa! als! accessos! a! les! rotondes,! projectats! per! a! velocitats! de! 40km/h,!

aquests!també!compleixen!els!requisits!normatius.!!

!

En! el! vial! projectat! es! presenta! un! pendent! o! rampa! màxima,! en! funció! del!

sentit!del!circulació,!del!4,3%!com!màxim.!!

!

Els!acords!del!traçat!del!vial,!així!com!dels!accessos!a!les!rotondes,!compleixen!

els!requisits!exigits!per!la!“Norma!3.1eI.C”.!!

!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

20!

En!l’annex!5!“Traçat”!es!mostra!amb!més!detall! les!característiques!de!la!traça!

del!vial.!!

 FERMS!I!PAVIMENTS!!5.2

!

Amb!les!especificacions!de!l’annex!3!“Geologia!i!Geotècnia”,!es!considera!per!al!

dimensionament!del!ferm!que!tant!el!sòl!de!l'explanació!o!fons!d’excavació!en!

desmunt,! com!el! d'obra!de! terra! subjacent! o! coronació! de! terraplè,! és! un! sòl!

tolerable!(0),!segons!l’article!5.1.!de!la!Norma!6.1.!e!IC.!!

!

Es!considera!una!esplanada!de!categoria!E3,!sobre!la!qual!es!situaran!les!capes!

de!ferm!corresponents.!Per!a!aquest!tipus!d’esplanada!s’hauran!de!disposar!les!

capes!que!es!detallen!a!continuació!en!ordre!ascendent:!!

!

3 50!cm!de!sòl!adequat!(1)!!

3 30!cm!de!sòl!estabilitzat!in!situ!(SeEST!3)!!

!

!
Figura!7:!Secció!de!l’esplanada!de!categoria!E3!sobre!sòl!tolerable!(0).!!

Font:!Norma!6.1.!e!IC.!

!

Pel! nou! vial! s’ha! escollit! la! secció! 231.! Aquesta! secció! comprèn! les! següents!

capes,!en!ordre!ascendent:!!

3 25!cm!de!toteú!artificial!!!
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3 20!cm!de!mescla!bituminosa!!!

!

!
Figura!8:!Seccions!estructurals!de!ferm!T2eE3.!Font:!Norma!6.1.!e!IC.!

!!

La!mescla!bituminosa!tindrà!les!següents!característiques,!en!ordre!ascendent:!!

!

3 Reg!d’imprimació!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECI!!!

3 Capa!base!de!8!cm!de!mescla!bituminosa!en!calent!AC22!base!B60/70!S!!!

3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRe1!!!

3 Capa!intermèdia!de!7cm!de!mescla!bituminosa!en!calent!semidensa!AC22!

bin!B60/70!S!!!

3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRe1!!!

3 Capa!de!trànsit!de!5cm!de!mescla!bituminosa!semidensa!en!calent!AC!22!

16!surf!B60/70!S!

!

El! paviment! dels! vorals! es! constituirà! de! les! mateixes! capes! de! trànsit! i!

intermèdia! que! el! ferm! del! tronc,! de! forma! que! vagin! enrassades! les! capes!

intermèdies.!Sota!de!la!capa!intermèdia!es!disposarà!toteú!fins!a!l’esplanada.!!

Aleshores! la! mescla! bituminosa! en! els! vorals! estarà! formada,! en! ordre!

ascendent,!per:!!

3 Reg!d’imprimació!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECI!!!
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3 Capa! intermèdia! de! 7! cm! de! mescla! bituminosa! en! calent! semidensa!

AC22!bin!B60/70!S!!!

3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRe1!!

3 Capa!de!trànsit!de!5cm!de!mescla!bituminosa!semidensa!en!calent!AC!22!

16!surf!B60/70!S!!

 MOVIMENTS!DE!TERRES!5.3

El! criteri! principal! del! moviment! de! terres! d’aquest! projecte! ha! estat! la!

compenetració!de!terres,!donant!prioritat!a! l’abocament!en! lloc!de! l’aportació!

de! noves! terres.! Però! posat! que! hi! ha! mes! terraplè! de! que! desmunt! es! fa!

necessària!questa!aportació.!

!

En!l’annex!10!“moviment!de!terres”!es!detallen!els!valors!dels!moviments!

necessaris!per!tal!d’executar!l’obra.!

!

Els!totals!de!moviments!es!mostren!a!la!taula!següent:!

!

! Total!m3!

Desmunt! 165241.95!

Terraplè! 19083.79!

Capa!material!adequat!(préstec)! 6900!

Capa!material!estabilitzat!inesitu! 4140!

Taula!1:!Moviment!de!terres.!Font:!Creació!pròpia!

 DRENATGE!5.4

!

Amb! les! conclusions! obtingudes! de! l’annex! 8! “Climatologia,! hidrologia! i!

drenatge”! és! possible! definir! les! obres! de! drenatge! longitudinal! i! transversal!

necessàries!per!a!la!carretera.!!

!
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Les!obres!de!drenatge! longitudinal! tenen!com!a! finalitat! l’evacuació!de! l’aigua!

de!la!calçada.!En!aquest!cas,!s’han!configurat!de!25!cm!de!profunditat!i!1,50!m!

d’amplada,!amb!dren!inferior!longitudinal!dins!d’un!calaix!reblert!amb!material!

drenant.!!

!
Figura!9:!Detall!de!cuneta!tipus!en!desmunt!

!

L’aigua!que!cau!sobre! la!plataforma,! i!especialment!sobre! la!calçada,!s’elimina!

cap!als!vorals!de! la!plataforma!a!causa!del!pendent! transversal!d’aquesta.!Per!

això!es!dota!d’una!inclinació!a!les!alineacions!rectes!del!2%!cap!a!l'exterior!de!la!

calçada,! suficient! per! a! dita! evacuació.! En! les! alineacions! corbes! el! peralt!

compleix!aquesta!funció.!!

!

En!els!punts!on!el!pendent!de!la!plataforma!sigui!del!0%!per!passar!d'alineació!

corba!a!recta,!el!pendent!longitudinal!donat!garanteix!la!correcta!evacuació!de!

les!aigües!pluvials.!!

!



!
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L’aigua! enviada! a! les! vores! de! la! plataforma! per! efecte! de! la! inclinació! de! la!

mateixa! és! recollida! mitjançant! cunetes,! les! quals,! al! seu! temps,! drenen!

progressivament!al!drenatge!longitudinal!situat!sota!la!mateixa!cuneta.!!

 ESTRUCTURES!!5.5

!

El! desenvolupament! de! la! nova! variant! projectada! preveu! al! mateix! temps! i!

mitjançant! la! realització! d’un! altre! projecte,! la! construcció! d’un! viaducte! per!

salvar!el!riu!Tordera.!En!l’annex!10!“Estructures”!es!fa!una!menció!del!que!s’ha!

de!tenir!amb!compte!i!el!que!es!proposa!per!realitzar!el!projecte!de!pont.!!

!

El! viaducte! té! una! longitud! de! 160! metres,! situat! entre! el! PK! 0+770! i! el! PK!

0+930.!D’acord!amb!la!normativa!de!traçat,!aquest!viaducte!té!un!ample!de!11!

metres! en! secció! transversal! (10!metres! per! la! calçada! i! vorals! i! 0,5!metres! a!

banda!i!banda!per!colylocar!la!barrera!de!seguretat).!Es!planteja!que!el!viaducte!

consti! de! quatre! llums! de! 35,! 45,45! i! 35!metres! de! longitud! respectivament.!

S’han!adoptat!aquestes!longituds!degut!a!la!presencia!del!viaducte!ferroviari!de!

l’AVE,!ja!que!per!no!rompre!la!estètica!s’han!adaptat!les!mateixes!llums.!!

!

La! tipologia! proposada! és! un! pont!mixt! de! Gelosia!Worren! amb! una! llosa! de!

compressió!que!farà!de!taulell!continu.!!

 SENYALITZACIÓ,!ABALISAMENT!I!DEFENSES!5.6

!

En!l’annex!9!“Senyalització!i!abalisament”!es!descriuen!les!senyals,!sistemes!de!

contenció!i!d’abalisament!necessàries!per!la!nova!variant.!Es!tenen!els!següents!

elements:!!

!

!

!



!
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3 Senyalització!vertical!!

!

Es! segueixen! els! criteris! exposats! a! la! Instrucció! de! Carreteres! 8.1–IC! de!

“Senyalització! Vertical”! i! les! tipologies! de! senyal! en! ella! esmentades.! La!

reflectància! complirà! les! condicions! que! estan! estipulades! al! Plec! de!

Prescripcions!Tècniques.!!

!

3 Senyalització!horitzontal!!

!

Es! segueixen! els! criteris! exposats! a! la! Instrucció! de! Carreteres! 8.2! –! IC! de!

“Marques! Vials”! i! les! tipologies! de! marca! en! ella! esmentades.! En! la! seva!

construcció! s’emprarà! termoplàstica!en! calent! amb!microesferes!de!vidre!que!

permetran! la! seva! visualització! en! condicions! de! foscor,! que! compleix! les!

condicions!del!Projecte!segons!el!Plec!de!Condicions!i!el!PG3.!!

!

3 Abalisament!!

!

Es!consideren!per!a!la!constitució!de!l’abalisament!capta!fars!sobre!les!barreres!

de!seguretat!metàlyliques,!així!com!fites!quilomètriques.!!

!

3 Sistemes!de!contenció!!

A! partir! de! les! “Recomanacions! sobre! sistemes! de! contenció! de! vehicles”,!

s’adopta! per! als! extrems! exteriors! de! la! plataforma! la! disposició! de! barrera!

metàlylica! doble! amb! separador! normal! i! doble! ona,! de! tipus! BMSNC2/120c,!

amb! suport! de! perfil! Ce100! cada! 4! m! (2m! en! els! extrems).! Aquest! sistema!

garanteix! la! contenció! de! tots! els! vehicles! lleugers! així! com! també! el! cas!

d'autobusos!i!autocars.!!
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6. PLA!D’OBRA!!

!

Es!preveu!un!termini!de!12!mesos!per!a!l’execució!de!les!obres.!A!l’annex!13!!

“Pla!d’obra”!es!detalla!la!durada!de!les!activitats!necessàries!per!a!executar!

l’obra.!

7. EXPROPIACIONS!!

!

El!criteri!general!en! la!zona!objecte!d’expropiació!s’ha!definit!com!la!franja!de!

terreny!de!3!metres!d’amplada!en!cas!de!carreteres,!mesurada!des!de! l’aresta!

exterior! d’esplanació! (cap! de! desmunt! o! peu! de! talús).! En! el! cas! que! calgui!

construir! camins!de! servei,!el! límit! seria!el!marcat!per!aquest.! S’ha!considerat!

com! a! nulyla! l’expropiació! del! camí! asfaltat! (Antic! Camí! de! Can!Guarro)! i! dels!

camins!rurals.!!

El!traçat!del!de!la!nova!variant!discorre,!gairebé!en!la!seva!totalitat,!per!terrenys!

amb!una!qualificació!urbanística!de!sòl!no!urbanitzable.!En!una!petita!part!dels!

extrems!del! vial! aquest! discorre!per! terrenys! amb!una!qualificació!urbanística!

de!sòl!urbanitzable!delimitat.!!

El! sòl! no! urbanitzable! interceptat! pel! traçat! del! vial! s’aprofita! per! al! conreu!

d’horta!a!la!banda!oest!del!riu!Tordera.!A!la!banda!est!d’aquest!riu,! la!zona!en!

sòl!no!urbanitzable! correspon!a! sòl! forestal!de!valor,! clau!22.!El! vigent!POUM!

(2011)!manté!la!qualificació!de!sòl!no!urbanitzable!en!aquesta!zona!d’estudi.!!

Per! arribar! a! una! valoració! del! cost! de! les! indemnitzacions,! degudes! a! les!

expropiacions,!servituds!de!pas!i!ocupacions!temporals,!s’ha!estimat!que!el!preu!

mig!per!a!les!expropiacions!de!sòl!no!urbanitzable!és!1,98!€/m2!i!per!a!sòl!urbà!

no!consolidat!de!20,20!€/m2.!El!cost!de!les!expropiacions!és!el!que!s’indica!a!la!
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taula!:!!

!

Taula!2:!Expropiacions!

En!l’annex!14!“Expropiacions”!es!poden!consultar!els!detalls!d’aquestes!

operacions.!

8. SERVEIS!AFECATS!

!

La!construcció!de! la!nova!variant!provoca! impactes!temporals!o!permanents!a!

diferents!serveis.!En!el!traçat!projectat!queden!afectades!tres!canonades!de!la!

xarxa!d’abastament!d’aigua!i!una!línia!aèria!de!mitja!tensió.!!

!

En!l’annex!15!“Serveis!afectats”!es!detallen!les!afeccions!dels!diferents!serveis,!

així!com!les!obres!necessàries!en!cada!cas.!!

!

El! cost! de! solucionar! les! afeccions! als! diferents! serveis! és! de! 7.330,37! €.! (SET!

MIL!TRESENTS!TRENTA!amb!TRENTA!SET!CÈMTIMS).!

9. ESTUDI!D’IMPACTE!AMBIENTAL!

!

A! l’annex!11! “Estudi!d’Impacte!Ambiental”!es!descriu!el!medi!on!és! situarà!el!

nou!vial!en!l’actualitat.!Així!mateix,!es!descriuen!els! impactes!que!és!preveuen!

que! poden! sorgir! de! la! construcció! i! explotació! del! vial.! Per! tal! de!minimitzar!

l’impacte! de! les! diferents! actuacions! i! escenaris,! es! descriuen! les! diferents!

21 

 

 

 

Superfície (m2) Valoració (€/m2) Cost (€) 
Sòl no urbanitzable (inclou servituds) 36914.58 1.98 73090.87 

Sol urbà no consolidat (inclou servituds) 5515.97 20.2 111422.62 

Total Expropiacions 42430.55   184513.49 

Ocupacions temporals 19766.31 0.198 3913.73 

 

Taula 6: Costos d’expropiació 

 

En l’annex 15 “Expropiacions” es poden consultar els detalls d’aquestes operacions. 

 

8. SERVEIS AFECTATS 

La construcció del nou vial provoca impactes temporals o permanents a diferents serveis. En el 

traçat projectat queden afectades tres canonades de la xarxa d’abastament d’aigua i una línia 

aèria de mitja tensió. 

En l’annex 16 “Serveis afectats” es detallen les afeccions dels diferents serveis, així com les 

obres necessàries en cada cas. 

El cost de solucionar les afeccions als diferents serveis és de 15.628,40 €. (QUINZE MIL SIS-

CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS). 

 

9. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

A l’annex 12 “Estudi d’Impacte Ambiental” es descriu el medi on es situarà el nou vial en 

l’actualitat. Així mateix, es descriuen els impactes que es preveuen que poden sorgir de la 

construcció i explotació del vial. Per tal de minimitzar l’impacte de les diferents actuacions i 

escenaris, es descriuen les diferents mesures correctores a aplicar. 

Les etapes seguides per tal de realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental han estat: 

- Identificació dels impactes potencials del projecte. 

- Caracterització i valoració dels diferents impactes. 

- Establiment de les mesures preventives i correctores. 

 

10. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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mesures!correctores!a!aplicar.!!

Les!etapes!seguides!per!tal!de!realitzar!l’Estudi!d’Impacte!Ambiental!han!estat:!

3 Identificació!dels!impactes!potencials!del!projecte.!!

3 Caracterització!i!valoració!dels!diferents!impactes.!!

3 Establiment!de!les!mesures!preventives!i!correctores.!!

10. ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

!

D’acord!amb! la!Llei!31!/!1995! i!el!RD!1.627/1.997!de!24!d’Octubre,!el!present!

projecte!inclou!un!Estudi!de!Seguretat!i!Salut!que!es!presenta!en!l’annex!16!per!

tal!d’establir!les!bases!tècniques!i!fixar!els!paràmetres!de!la!prevenció!de!riscos!

professionals!durant!la!realització!dels!treballs!d’execució!de!les!obres.!

Aquest!estudi!serveix!per!donar!unes!directrius!bàsiques!al!contractista!a!l’hora!

de!dur!a!terme!les!seves!obligacions!en!el!camp!de!prevenció!de!riscos!laborals,!

sota!control!de!la!Direcció!Facultativa.!

Aquest!estudi!consta!de!quatre!documents:!

3 Memòria!

3 Plànols!

3 Plec!de!Condicions!Particulars!

3 Pressupost!

L’Estudi! de! Seguretat! i! Salut! s’ha! inclòs! com! a! partida! alçada! al! Pressupost!

d’Execució!Material!del!Projecte.!

!

El!Pressupost!d’Execució!Material!(PEM)!estimat!és!de!67.641,09!€.!(SEIXANTAe

SET!MIL!SISeCENTS!QUARANTAeUN!amb!ZEROeNOU!CÈNTIMS).!

!
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11. PLA!DE!CONTROL!DE!QUALITAT!!

!

L’annex!número!17!constitueix!el!Pla!de!Control!de!Qualitat,!el!qual!descriu!les!

unitats!d’obra!que!seran!sotmeses!al!control!de!qualitat!durant!l’execució!de!les!

obres,!estableix!procediments!per!a!la!recepció!dels!materials!i!marca!els!criteris!

de! control! sobre! materials,! geometria! i! execució.! Tanmateix,! s’adjunta! el!

pressupost!estimat!del!Pla!de!Control!de!Qualitat.!!

La! Direcció! d’Obra! està! facultada! per! a! realitzar! els! reconeixements,!

comprovacions! i! assaigs! que! consideri! adequats! en! qualsevol!moment! i! sobre!

qualsevol! element! de! l’obra,! amb! l’obligació! del! Contractista! d’oferir!

l’assistència!humana!i!material!necessària.!!

Qualsevol!deficiència!en!la!qualitat!o!el!plaç!d’execució!de!l’obra!serà!valorada!

per!la!Direcció!d’Obra,!que!establirà!les!penalitzacions!adequades!d’acord!amb!

el!contracte!d’execució.!!

L’import!d’aquest!Pla!de!Control!de!qualitat!s’estima!en!35.900,13!€.!(TRENTAe

CINC!MIL!NOUe!CENTS!EUROS!amb!TRETZE!CÈNTIMS).!!

12. JUSTIFICACIÓ*DE*PREUS!!

La!justificació!de!preus!d’aquest!Projecte!es!basa!en!el!banc!de!preus!de!GISA,!

realitzat!amb!els!costos!de!mà!d’obra,!maquinària!i!materials!de!mercat.!!

Els!costos!indirectes!aplicats!als!preus!del!present!Projecte!són!del!5,0%,!tal!com!

queda!reflectit!a!la!justificació!de!preus!que!s’adjunta!a!l’annex!18!“Justificació!

de!preus”.!!

!
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13. CLASSIFICACIÓ(DEL(CONTRACTISTA!!

!

A!continuació!es!mostra!una!taula!amb!la!classificació!exigible!als!Contractistes!

per!tal!de!presentarese!a!la!licitació!d’aquestes!obres!d’acord!als!articles!25,!26,!

27,! 28,! 29,! 36! i! 133! del! reglament! general! de! la! Llei! de! Contractes! de!

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

2001.!!!

!
Taula!3:!Classificació!del!contractista!

Així! la! classificació! que! s’ha! d’exigir! als! contractistes! per! a! presentarese! a! la!

licitació!de!les!obres!és!la!següent:!

Grup!G,!Subgrup!4,!categoria!d.!

14. TERMINIS(D’EXECUCIÓ!I!GARANTIA!!

El! termini!d’execució! serà!de!12!mesos,!d’acord!amb!el!pla!d’obra!previst.!No!

obstant,! el! Contractista! fixarà! el! termini! d’execució! contractual! i! d’obligat!

compliment! en! la! seva! oferta.! Aquest! termini! ofertat! ha! d’estar! degudament!

justificat! i! ha!de! comptar! amb! terminis! parcials! d’acabament!de! les! principals!

unitats!d’obra!previstes!al!Projecte.!!

S’inicia!el!termini!de!garantia!un!cop!realitzada!la!recepció!provisional,!període!

durant! el! qual! la! infraestructura! estarà! en! funcionament! i! les! despeses!23 
 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat amb els 
costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’annex 19 “Justificació de preus”. 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

A continuació es mostra una taula amb la classificació exigible als Contractistes per tal de 
presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del 
reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 

 

 
 

Taula 7: Classificació del contractista  

 

14. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIA 

El termini d’execució serà de 12 mesos, d’acord amb el pla d’obra previst. No obstant, el 
Contractista fixarà el termini d’execució contractual i d’obligat compliment en la seva oferta. 
Aquest termini ofertat ha d’estar degudament justificat i ha de comptar amb terminis parcials 
d’acabament de les principals unitats d’obra previstes al Projecte. 

S’inicia el termini de garantia un cop realitzada la recepció provisional, període durant el qual 
la infraestructura estarà en funcionament i les despeses originades pels desperfectes seran a 
càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s’estendrà al llarg d’un any, moment en el 
qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al contractista, un cop 
descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el termini de garantia o altres 
sancions de tipus administratiu. 

 

15. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
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originades!pels!desperfectes!seran!a!càrrec!del!contractista.!Aquest!termini!de!

garantia!s’estendrà!al!llarg!d’un!any,!moment!en!el!qual!es!produirà!la!recepció!

definitiva! i! la! devolució! de! la! fiança! al! contractista,! un! cop! descomptats! els!

costos!derivats!dels!desperfectes!durant!el!termini!de!garantia!o!altres!sancions!

de!tipus!administratiu.!!

15. DOCUMENTS!QUE!INTEGREN!EL!PROJECTE!!

!

Document!núm.!1.!MEMÒRIA!I!ANNEXES!!

MEMÒRIA!!

ANNEX!1.!RAÓ!DE!SER!DEL!PROJECTE!!

ANNEX!2.!CARTOGRAFIA!I!TOPOGRAFIA!!

ANNEX!3!GEOLOGIA!I!GEOTÈCNIA!!

ANNEX!4.!ESTUDI!D’ALTERNATIVES!!

AP.4.!Plànols!d’alternatives!!

ANNEX!5.!TRAÇAT!!

AP.5.!Llistats!de!traçat!!

ANNEX!6.!ESTUDI!DE!TRÀNSIT!!

ANNEX!7.!FERMS!I!PAVIMENTS!!

ANNEX!8.!CLIMATOLOGIA,!HIDROLOGIA!I!DRENATGE!

!ANNEX!9.!SENYALITZACIÓ!I!ABALISAMENT!!

ANNEX!10.!MOVIMENTS!DE!TERRES!!



!
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ANNEX!11.!ESTUDI!D’IMPACTE!AMBIENTAL!

ANNEX!12.!ORGANITZACIÓ!I!DESENVOLUPAMENT!DE!L’OBRA!

ANNEX!13.!PLA!D’OBRA!!

AP!13.!Diagrama!de!Gantt!!

ANNEX!14.!EXPROPIACIONS!!

ANNEX!15.!SERVEIS!AFECTATS!!

ANNEX!16.!ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

AP!16.1.!Memòria!!

AP!16.2.!Plànols!!

AP!16.3.!Plec!de!condicions!!

AP!16.4.!Pressupost!!

ANNEX!17.!PLA!DE!CONTROL!DE!QUALITAT!!

ANNEX!18.!JUSTIFICACIÓ!DE!PREUS!!

ANNEX!19.!PRESSUPOST!PEL!CONEIXEMENT!DE!L’ADMINISTRACIÓ!

ANNEX!20.!MEMÒRIA!FOTOGRÀFICA!!

Document!núm.!2.!PLÀNOLS!!

1.!SITUACIÓ!I!ÍNDEX!DE!PLÀNOLS!!

2.!TOPOGRAFIA!!

3.!PLÀNOL!DE!CONJUNT!!

4.!DISTRIBUCIÓ!DE!FULLS!!
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5.!PLANTA!GENERAL!

6.!PLANTA!DE!ROTONDA!!

7.!PERFILS!LONGITUDINALS!!

8.!SECCIONS!TIPUS!!

9.!PERFILS!TRANSVERSALS!!

10.!DRENATGE!!

11.!SENYALITZACIÓ!!

12.!EXPROPIACIONS!!

13.!SERVEIS!AFECTATS!!

14.!MESURES!CORRECTORES!!

Document!núm.!3.!PLEC!DE!PRESCRIPCIONS!TÈCNIQUES!PARTICULARS!!

Document!núm!4.!PRESSUPOST!!

AMIDAMENTS!!

QUADRE!DE!PREUS!No1!!

QUADRE!DE!PREUS!No!2!!

PRESSUPOST!!

!

!
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16. RESUM!DEL!PRESSUPOST!!

Aplicant! els! amidaments! efectuats! al! Quadre! de! Preus! s’obté! un! Pressupost!

d’Execució!Material! de! 2.836.812,39! €! (DOS!MILIONS!VUITeCENTS! TRENTAeSIS!

MIL!VUITeCENTS!DOTZE!EUROS!amb!TRENTAeNOU!CÈNTIMS).! 

Per!obtenir!el!Pressupost!d’Execució!per!Contracte!cal!afegir!a! l’anterior!PEM,!

en!primer!lloc,!els!percentatges!que!es!corresponen!a!Despeses!Generals!(13%)!i!

el!Benefici!Industrial!(6%).!Al!resultat!que!s’obtingui!cal!sumareli!el!percentatge!

corresponent!a!l’IVA!(Impost!de!Valor!Afegit),!un!21%.!D’aquest!càlcul!en!resulta!

un! Pressupost! d'Execució! per! Contracte! de! 4.084.726,16! €! (QUATRE!MILIONS!

VUITANTAeQUATRE!MIL!SETeCENTS!VINTeSIS!EUROS!amb!SETZA!CÈNTIMS).! 

Per!a!calcular!quin!serà!el!Pressupost!per!al!Coneixement!de!l’Administració,!cal!

afegir!a!l’anterior!import!aquell!corresponent!a!les!expropiacions!i!al!control!de!

qualitat.!Aquests!tenen!un!cost!de!271.436,09!€!(DOSeCENTS!SETANTAeUN!MIL!

QUATREeCENTS!TRENTAe!SIS!EUROS!amb!NOU!CÈNTIMS).! 

D’aquesta!manera,! el! pressupost! per! al! Coneixement!de! l’Administració! és! de!

4.356.162,25! €! (QUATRE! MILIONS! TRESeCENTS! CINQUANTAeSIS! MIL! CENTS!

SEIXANTAeDOS!EUROS!amb!VINTeCINC!CÈNTIMS).! 

17. CONCLUSIÓ)!

S’estima! que! aquest! projecte! de! construcció! està! correctament! definit! i!

justificat!a!través!de!la!totalitat!dels!documents!que!l'integren!i!que!compleix!les!

disposicions!vigents.!S’entrega!el!present!projecte!a!la!Universitat!Politècnica!de!

Catalunya!com!a!Treball!Final!de!Grau.!!

!

!

!
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!

Barcelona,!Juny!de!2015!

!

!

L’autora!del!projecte,!!

!

Cristina!Marqués!Jover!

!

Enginyera!d’obres!Públiques.!!

!
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1. INTRODUCCIÓ!

!

L’objecte!d’aquest!annex!és!la!justificació!de!la!redacció!del!“Projecte!de!la!nova!

variant!sobre!la!carretera!BV@5301!al!Km!2,5!a!Santa!Maria!de!Palautordera”.! 

Donada! la! situació!actual,!es!considera!necessari!definir!un!nou!vial!d’accés!al!

polígon!de!Can!Vernedes!i!la!construcció!d’un!nou!pont!que!es!realitzarà!en!un!

projecte! a! part,! per! tal! de! solucionar! els! problemes! de! trànsit! de! camions! al!

nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

En! aquest! projecte! s’analitzen! diferents! alternatives! i! es! triarà! la! solució!

definitiva!tenint!en!compte:!!

1.1. ASPECTES!MEDIAMBIENTALS,!ECONÒMICS!I!SOCIALS!

!

La!construcció!de!la!nova!variant!provocant!uns!efectes!ambientals,!econòmics!i!

socials!irreversibles!sobre!el!medi.!Aquests!efectes!són!motivats!per!la!ocupació!

física! de! l’actuació! en! el! territori! i! per! l’afectació! d’aquesta! actuació! en! la!

mobilitat!de!vehicles!i!persones.!

Donada! la! magnitud! que! presenta! la! construcció! d’un! nou! vial,! resulta!

imprescindible!analitzar!els!efectes!i!impactes!que!es!generen!sobre!el!medi!físic!

amb!el!propòsit!d’adoptar!les!mesures!que!els!minimitzin.!Amb!aquest!propòsit,!

en! l’annex!12!“Estudi!d’Impacte!Ambiental”! s’exposen!amb!detall! les!mesures!

destinades! a! corregir! els! efectes!mediambientals.! En! definitiva,! la! finalitat! de!

l’Estudi!d’Impacte!Ambiental!és!descriure!les!mesures!que!facin!més!compatible!

la!nova!carretera!i!el!amb!el!seu!entorn.!

!
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1.2. ASPECTES'TÈCNICS!

!

El! traçat! del! nou! vial! s’ha! d’adaptar! a! les! característiques! orogràfiques! del!

terreny,!ajustant@se!en!la!mesura!del!possible!a!aquest,!per!tal!de!minimitzar!els!

moviments! de! terres! i! obres! de! fàbrica! necessàries! per! a! la! seva! construcció.!

Tanmateix,! s’han! de! complir! els! criteris! que! fixen! les! diferents! normatives! de!

carreteres.!!

1.3. PLANEJAMENT)URBÀ!

!

Les! afeccions! als! sectors! urbans,! urbanitzacions! o! masies! han! de! ser!

minimitzades.! A! més,! el! projecte! ha! de! presentar! la! màxima! compatibilitat!

possible!amb!el!Pla!d’Ordenació!Urbanística!Municipal!(POUM)!de!Santa!Maria!

de!Palautordera.!

2. SITUACIÓ!ACTUAL!

2.1. MARCA!GEOGRÀFIC!

!

La! zona! objecte! del! projecte! es! situa! geogràficament! a! la! comarca! del! Vallès!

Oriental,!a! la!província!de!Barcelona.!La!comarca!del!Vallès!Oriental!conté!una!

superfície!total!de!851,0!km
2!
i!399.900!habitants!a! l’any!2011.!La!capital!de! la!

comarca!és!Granollers.! 
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!

!
Figura!1.1:!Localització!de!la!comarca!del!Vallès!oriental!i!del!municipi!de!Santa!maria!de!

Palautordera.!Font:!POUM!de!Santa!María!de!Palautordera!
!

2.2. DADES!SOCIOECONÒMIQUES!

2.2.1. DEMOGRAFIA!!

!

A! continuació! es! presenten! les! principals! dades! demogràfiques! de! la! comarca!

del!Vallès!Oriental!i!del!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

!

!

!
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1.2 Aspectes tècnics 

El traçat del nou vial s’ha d’adaptar a les característiques orogràfiques del terreny, ajustant-se 
en la mesura del possible a aquest, per tal de minimitzar els moviments de terres i obres de 
fàbrica necessàries per a la seva construcció. Tanmateix, s’han de complir els criteris que fixen 
les diferents normatives de carreteres. 

 

1.3 Planejament urbà 

Les afeccions als sectors urbans, urbanitzacions o masies han de ser minimitzades. A més, el 
vial ha de presentar la màxima compatibilitat possible amb el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Santa Maria de Palautordera. 

 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 
  

2.1 Marc geogràfic 

La zona objecte del projecte es situa geogràficament a la comarca del Vallès Oriental, a la 
província de Barcelona. La comarca del Vallès Oriental conté una superfície total de 851,0 km2 i 
399.900 habitants a l’any 2011. La capital de la comarca és Granollers. 

 

 

5 
 

 

Imatge 1.2: Localització de la comarca del Vallès Oriental i del municipi de Santa Maria de Palautordera. 
Font: POUM de Santa Maria de Palautordera 

 

2.2 Dades socioeconòmiques 
 

2.2.1 Demografia 

A continuació es presenten les principals dades demogràfiques de la comarca del Vallès 
Oriental i del municipi de Santa Maria de Palautordera. 

Població del Vallès Oriental al 2011 

Homes 201.032 
Dones 198.868 
Total 399.900 

Creixement 2001 – 2011 (%) 22 
 

Taula 1.1: Dades demogràfiques del Vallès Oriental al 2011. Font: Institut d’Estadística de Catalunya. 

 

Població de Santa Maria de Palautordera al 2011 

Homes 4.677 
Dones 4.420 
Total 9.097 

Creixement 2001 – 2011 (%) 34,3 
 

Taula 1.2: Dades demogràfiques de Santa Maria de Palautordera al 2011. Font: Institut d’Estadística de 
Catalunya. 
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Població!del!vallès!Oriental!al!2011!

Homes! 201.032 

Dones! 198.868 

Total! 399.900 

Creixement!2001V2011!(%)! 22 

Taula!1.1:!Dades!demogràfiques!del!Vallès!Oriental.!Font:!Institut!Estadístic!de!Catalunya!

!

Població!de!Santa!Maria!de!Palautordera!al!2011!

!

Homes! 4.677 

Dones! 4.420 

Total! 9.097 

Creixement!2001V2011!(%)! 34,3 

Taula!1.2:!Dades!demogràfiques!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!Font:!Institut!Estadístic!de!

Catalunya!

!

És! important!notar! l’increment!de! la!població́!durant! la!última!dècada.!Aquest!

fenomen! es! deu! a! que! la! natalitat! gairebé! duplica! les! defuncions! i! a! la!

immigració,!la!major!part!de!la!qual!procedeix!de!fora!de!la!Unió!Europea.!

2.2.2. ECONOMIA!!

!

Santa%Maria%de%Palautordera%està%situat!entre!el!Parc!Natural!del!Massís!del!
Montseny!i!les!serres!de!Montnegre!–!el!Corredor.!Tot!i!que!serveix!d’accés!

al! Parc! Natural! del! Massís! del! Montseny,! no! és! un! municipi! orientat! al!



!
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turisme!de!lleure.!En!aquest!sentit,!el!municipi!només!compta!amb!un!hotel!

amb! 14! places! i! un! allotjament! de! turisme! rural! amb! 4! places,! segons!

l’Institut!d’Estadística!de!Catalunya.!

!

Les! dues! activitats! econòmiques! bàsiques! del!municipi! són! els! serveis! i! la!

indústria.!Aquesta!última!es!reparteix!íntegrament!en!els!diferents!polígons!

industrials! del! municipi:! La! Serra! Nord,! La! Serra! Sud,! Can! Balmes,! Can!

Vernedes!–!Ca!n’Auleda!i!Can!Batalla.!

!

Les!empreses! localitzades!en!aquests!polígons!són!majoritàriament! tallers,!

magatzems!i!oficines!que!es!dediquen!als!treballs!derivats!del!paper,!metalls,!

fusta,!mobles,!vehicles,!banys,!cuines!i!electricitat,!principalment.!

!

A!continuació!es!resumeixen!els!sectors!d’activitats!de!la!població!afiliada!a!

la! Seguretat! Social! (es! mostra! la! suma! del! règim! general! i! el! règim!

d’autònom):!

!

Sectors!d’activitat!de!la!població!afiliada!a!la!Seguretat!Social!2011!

!

Agricultura! 83!

Indústria! 673!

Construcció! 255!

Serveis! 1186!
Taula!1.3:!Ocupació!per!sectors!de!la!construcció!de!Santa!Maria!de!Palautordera!afiliada!a!

la!seguretat!social.!Font:!Institut!d’Estadística!de!Catalunya.!
!

!

!

!
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2.3. L’ESTAT!ACTUAL!DE!LA!CARRETERA!BVV5301!I!L’INVENTARI!DEL!

TRÀNSIT!DE!VEHICLES!PESATS!

!

La!BV35301!és!una!carretera!de!35,742!km!de!longitud!que!enllaça!la!C335!a!

l’altura!del! terme!municipal!de! Santa!Maria!de!Palautordera! amb!el! terme!

municipal! de! Seva! creuant! el! Parc! Natural! del! Montseny.! Tanmateix,!

constitueix!una!de!les!dues!carreteres!que!accedeixen!al!nucli!urbà!de!Santa!

Maria!de!Palautordera!i!és!la!única!que!admet!el!trànsit!de!vehicles!pesats.!

L’altre! carretera! és! la! Carretera! Nova! de! Sant! Celoni! –! Camí! Vell! de! Sant!

Celoni!i!prohibeix!el!trànsit!de!vehicles!pesats!a!partir!de!la!rotonda!d’accés!

a!les!urbanitzacions!del!Virgili!i!El!Temple.!

!

Amb$ la$ proliferació$ de$ l’activitat$ industrial$ al$municipi$ de$ la$mà$dels$ nous$
polígons! (Can! Balmes! i! Can! Vernedes! –! Ca! n’Auleda),! s’ha! intensificat! el!

trànsit! de! vehicles! pesats! per! la! BV35301! ja! que! aquesta! constitueix! l’únic!

camí! que! poden! utilitzar! els! vehicles! pesats! per! tal! d’accedir! a! tots! els!

polígons! industrials! de! Santa! Maria! de! Palautordera.! Tot! i! així,! el! millor!

itinerari! per! als! vehicles! pesats! consisteix! en! abandonar! la! BV35301! a! la!

rotonda! que! connecta! amb! la! Ronda! Sud! del! municipi.! Aquest! itinerari!

implica!el!pas!dels!vehicles!pesats!pel!nucli!urbà!del!municipi!provocant!a!

més!del!les!molèsties!als!veïns!un!fort!desgast!de!l’asfalt.!!

!
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!
Figura!1:!Degradació!de!l’asfalt.!Font:!Elaboració!pròpia!

!

A!l’any!2012!es!va!enregistrar!una!IMD!de!9376!vehicles/dia!en!el!tram!de!la!

BV35301!que!va!des!de!la!C335!fins!a!la!rotonda!d’accés!amb!Santa!Maria!de!

Palautordera.! Aquesta! intensitat! és! superior! a! la! intensitat! mitjana! de! les!

carreteres!catalanes!al!2006,!amb!7292!vehicles/dia!(Font:!Departament!de!

Política!Territorial!i!Obres!Públiques).!Es!destaca!l’increment!en!el!temps!de!

la!intensitat!de!trànsit!i!del!percentatge!de!vehicles!pesats!a!la!BV35301.!

3. PLANTEJAMENT!URBANÍTIC!

!

El!vigent!Pla!d’Ordenació!Urbanística!Municipal!(POUM)!de!Santa!Maria!de!

Palautordera,! aprovat! al! 2011,! planteja! un! nou! vial! d’accés! al! polígon!

industrial! de! Can! Vernedes! –! Ca! n’Auleda.! El! nou! vial! que! es! planteja! en!

aquest! projecte! busca! minimitzar! els! impactes! provocats! i! és! compatible!

amb!el!planejament!urbanístic!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!
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4. JUSTIFICACIÓ!DEL!PROJECTE!

4.1. MILLORA!DELS!PROBLEMES!D’ACCIDENTALITAT!

!

El! nou! vial! suprimiria! el! pas! de! vehicles! pesats! per! l’interior! del! municipi! de!

Santa! Maria! de! Palautordera! ja! que! es! desviarà! el! trànsit! d’aquests! cap! als!

polígons! industrials!dels!municipis.!Amb!aquest! fi! es!busca! reduir!el! soroll! i! la!

contaminació! de! l’aire! generada! pel! pas! dels! camions! per! tal! de! millorar! la!

qualitat!de!vida!dels!habitants!dels!barris!afectats!per!aquest!trànsit.! 

Tanmateix,! s’eliminarà! un! punt! que! constitueix! un! element! de! risc! vial.! En! la!

rotonda!que!connecta! la!Carretera!Nova!de!Sant!Celoni!amb!la!Avinguda!de! la!

Serra,!els!vehicles!pesats!(particularment!els!camions!tràilers)!envaeixen!el!carril!

contrari! per! aconseguir! el! gir.! Aquest! fet! és! conegut! per! la! població,! però! no!

elimina!el!risc!de!l’accidentalitat.! 

4.2. MILLORA!DEL!NIVELL!DE!SERVEI!DE!LA!CARRETERA!BVV5301!

!

La! carretera! BV35301,! a! més! de! ser! una! de! les! dues! carreteres! que!

accedeixen!a!Santa!Maria!de!Palautordera,!és!la!principal!ja!que!connecta!el!

municipi!amb!la!carretera!C335!i!l’autopista!AP3!7.!Així!mateix,!és!la!única!via!

que!condueix!a!l’estació!de!Renfe!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

El! fet! de! construir! un! el! nou! vial! descongestiona! el! nucli! urbà! de! trànsit!

pesat,! amb! el! que! els! palauencs! reduiran! el! seu! temps! d’accés! a! les! vies!

principals!C335!i!AP37!i!a!l’estació!de!Renfe!ja!que!al!disminuir!el!trànsit!de!

vehicles!pesats! i! els! conductors!de! vehicles!pesants! reduiran! el! seu! temps!

d’accés! als! polígons! industrials.! Aleshores,! els! usuaris! de! la! BV35301!

percebran!que!el!nivell!de!servei!de!la!carretera!millora.!!

!
!
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1. INTRODUCCIÓ!
(

En(aquest(annex(es(presenta(la(cartografia(emprada(per(elaborar(el(“Projecte(de(

traçat(de(la(nova(variant(a(Santa(Maria(de(Palautordera.((

2. DESCRIPCIÓ!DE!LA!CARTOGRAFIA!
(

La(cartografia(bàsica(utilitzada(pels(diferents(estudis(associats(a(aquest(projecte(

han(estat(fulls(de(cartografia(a(escala(1:5000,(provinents(de(l’Institut(Cartogràfic(

de(Catalunya((ICC).((

Els(fulls(que(cobreixen(el(projecte(són(els(següents:((

X Fulls(a(escala(1:5000:(Fulls(296X111,(296X112((

3. TOPOGRAFIA!I!REPLANTEIG!
(

El(present(projecte(és(un(Projecte(Final(de(Carrera.(Amb(aquesta(condició(no(ha(

estat( necessari( dur( a( terme( treballs( topogràfics( de( detall( per( tal( de(

complementar(la(cartografia(utilitzada((escala(1:5000).(

(

Per$ tal$ de$ possibilitar$ el$ replanteig$ i$ altres$ possibles$ treballs$ topogràfics$

complementaris,. es. necessari. conèixer. la. situació́. dels. vèrtexs. geodèsics.

pròxims(a(la(zona(del(nou(vial.(La(situació(d’aquests(es(mostra(a(continuació:(
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La#nova#variant#s’emplaça#entre#els#vèrtexs#geodèsics#295112001#(Sant#Pere#de#

Vilamajor)# i# 297111001# (Sant# Celoni).# A# l’apartat# “Estat# de# conservació# del#

vèrtex”#de#la#Fitxa#de#Senyal#Geodèsic#del#vèrtex#295112001#s’especifica#que#el#

vèrtex#està#“destruït#(el#vèrtex#ha#desaparegut)”.#Donades#les#circumstàncies,#es#

prendrà#el#vèrtex#297112001#(Sant#Celoni).##

A#l’apèndix#següent#es#mostren#les#fitxes#dels#vèrtexs#geodèsics#escollits.##
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1 INTRODUICIÓ*!

!

L’objecte!d’aquest!annex!és!descriure(i(analitzar(les(característiques(geològiques!

i"els"paràmetres"geotècnies"del"sòls"i"formacions"rocoses"ubicats"en"el"traçat"de"

la# nova# variant# projectada# i# el# seu# entorn.# Tanmateix# s’inclouen# dades,#

recomanacions*i*conclusions*geotècniques*necessàries*per*a*l’execució*d’aquest*

projecte.! De! fet,! la! finalitat! d’aquest! anàlisi! és! la! determinació! d’unes! dades!

inicials! que! permetin! caracteritzar! l’esplanada! i! dissenyar! els! desmunts! i!

terraplens,!entre!altres!aspectes.!!

En#aquest#estudi#s’ha#consultat#el#“Mapa#Geológico#de#España,#escala#1:50000,#

hojas!364,365!y!393”.!Tanmateix,!s’ha!realitzat!una!visita!de!camp.!!
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Foto!1.1:!Localització!de!les!unitats!geològiques.!Font:!Mapa!geològic!de!Catalunya!

Amb!aquest!estudi!s’obtenen:!!

3 Característiques!geològiques!de!l’emplaçament.!!

3 Tramificació!del!traçat!de!la!variant!d’acord!amb!els!diferents!materials!

trobats.!!

3 Determinació!del!gruix!de!cada!un!dels!materials!al!llarg!del!traçat.!

3 Paràmetres! geotècnies! representatius! de! cadascuna! de! les! formacions!

geològiques.!!

3 Excavabilitat!dels!materials!a!les!zones!on!es!fan!desmunt.!!

3 Estabilitat!dels!talussos!dels!desmunts!per!a!cada!tipus!de!terreny.!

3 Determinació! de! la! resistència! dels!materials! excavats! per! a! col`locar! i!

reomplir.!!
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3 Determinació!de!les!condicions!de!fonamentació!del!terraplè!i!càlcul!dels!

talussos!estables.!!

3 Definició! de! la! categoria! d’esplanada! segons! la! vigent! Instrucció! i!

determinació!del!gruix!del!sòl!per!a!substituir!en!funció!de! la!categoria!

d’aquesta.!!

Al#no#disposar#d’un# informe#geotècnic!de!detall,!no!es!poden!determinar!amb!

exactitud! els! aspectes! citats! anteriorment.! No! obstant,! amb! les! dades!

disponibles!s’han!trobat!valors!acceptables!per!a!cada!aspecte.!!

2 CONTEXT!GEOLÒGIC(!

2.1 MARC!TERRITORIAL!!

L’àrea! d’estudi! d’aquest! projecte! es! localitza! al! municipi! de! Santa! Maria! de!

Palautordera.!Aquest!municipi!es!troba!a!l’est!del!Vallès!Oriental.!Limita!al!nord!

amb!Fogars!de!Montclús,!a!l’oest!amb!Sant!Pere!de!Vilamajor,!al!nordcoest!amb!

Sant! Esteve! de! Palautordera,! al! sudcoest! amb! Llinars! del! Vallès,! al! sud! amb!

Vilalba!Sasserra,!al!sudcest!amb!Vallgorguina! i!a! l’est!amb!Sant!Celoni.!Tots!els!

municipis! pertanyen!a! la! comarca!del!Vallès!Oriental.! La!població! és!de#9.097#

habitants( (data( any( 2011)( i( té( una( superfície! de! 16,9! km2! segons! dades! de!

l’IDESCAT.!L’accés!al!municipi!s’efectua!per!l’autopista!APc7!direcció!Sant!Celoni!

i!per!les!carreteres!Cc35!(comarcal)!i!BVc5301.!!

El# municipi# està# situat# al# sud# del# Parc# Natural# del#Montseny.# Les# alçades! del!

terme! oscil`len! entre! els! 140! i! els! 300!metres! aproximadament,! i! en! caràcter!

general' té'uns'relleus'poc'marcats.'Els'més!destacats!són! la!serra!de! les!Valls,!

que!és!el!límit!nordcest!del!municipi,!la!serra!del!Serrador,!situada!a!la!part!oest,!

i! la! serra! de! Can! Pinell,! situada! al! sudcoest.! Totes! aquestes! serres! tenen! una!

orientació! general! nordcoest! sudcest.! El! cim! més! destacat! és! el# turó# de# les#

Formigues!amb!una!alçada!de!297,9!metres,!situat!a!l’extrem!oest!del!municipi.!!
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La# xarxa# principal# de# drenatge# del# terme# municipal# està# constituïda! per! la!

Tordera! i! els! seus!dos!principals! afluents,! el! torrent!del!Reguissol! i! la! riera!de!

Vallgorguina.!Aquesta!riera,!que!és!el!límit!sud!del!terme,!recull!les!aigües!dels!

torrents!que!travessen!el!terme!i!que!davallen!dels!relleus!que!l’envolten,!com!

són!el#torrent#de#les#Bauçs#i#el#torrent#de#les#Valls.#!

2.2 SITUACIÓ!GEOLÒGICA!!

El!terme!de!Santa!Maria!de!Palautordera!es!troba!ubicat!a!l’extrem!nordcest!de!

la! plana! del! Vallès,! entre! la! serralada! prelitoral! (el! Montseny)! i! la! serralada!

litoral!(serres!del!Montnegre!i!el!Corredor).!La!plana!del!Vallès!és!una!depressió!

terciària! miocènica! que$ està$ constituïda! per! una! sèrie! alternant' d’argiles,'

arcoses' i' conglomerats' arcòsics' que! formen! una! sèrie! monoclinal! que! es!

cabussa! de! 15! a! 30º! cap$ al$ nordcest$ i$ que$ està$ afectada$ per$ les$ falles! que!

delimiten!la!depressió!en!el!seu!contacte!amb!les!serralades! litoral! i!prelitoral.!

Els!materials! quaternaris! són! poc! potents! i! queden! reduïts! als! dipòsits! de! les!

terrasses! fluvials,!als! llims!argilosos! i!a!esbaldregalls!de!pendent!més!o!menys!

argilosos!i!consolidats.!!

Des! del! punt! de! vista! geològic,! a! Santa! Maria! de! Palautordera! es! poden!

diferenciar!quatre!grans!zones!que!corresponen!a!les!serres!de!l’est,!la!terrassa!

fluvial!de!la!Tordera,!les!serres!de!l’oest!i!la!zona!de!can!Bosc,!al!sector!sudcoest.!!

Les$serres$de$l’est$del$municipi$(serres$de$can$Batalla$ i$de$can$Domènec)$estan$

formades! per! conglomerats! amb! petites! intercalacions! de! sorres! i! argiles!

sorrenques.! Aquests! conglomerats! són! compactes! i! tenen!una!matriu! argilosa!

amb!abundants!estructures!de! corrent.! Els! clastes! són!molt!heteromètrics! i! la!

seva! litologia! és! de! granodiorites,! leucogranits,! quars,! esquistos! i! quarsites.! El!

seu!origen!es!troba!als!sediments!al`luvials!procedents!del!Montseny.!Tenen!una!

potència! de! l’ordre! de! centenars! de!metres! i! comprenen! el! Vallesià! i! Turolià!

(miocè!superior).!!
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Les$serres$de$l’oest$(turó$de$les$Formigues$ i"serra"del"Roldolar)"estan"formades"

per$ argiles$ i$ gresos$ arcòsics.$ Les$ arcoses$ són! el! producte! de! la!meteorització,!

transport! i! sedimentació! del! granit! de! la! serralada! prelitoral.! Des! del! punt! de!

vista! litològic! consisteixen! en! abundants! grans! de! quars,! feldspats!

completament! caolinitzats! i,! en! menor! proporció," miques," amb" una" matriu"

argilosa( caolinítica.! L’edat! correspon! a! l’Aragonià! superior! –! Vallesià! (miocè!

mitjàcsuperior).!!

En#la#part#central#del#municipi,#per#on#discorre#la#Tordera#i#el#traçat#del!nou!vial!

plantejat! en! aquest! projecte,! els! materials! que! es! troben! són! graves,! sorres,!

llims!i!argiles!que!formen!la!terrassa!fluvial!i!que!daten!de!l’Holocè!(quaternari).!!

A! l’extrem! sudcoest! apareixen! sorres! acròstiques! i! conglomerats! amb! clastes!

molt!heteromètrics,!de!mida!predominant!de!10!a!15!centímetres!de!diàmetre!i!

mida!màxima! de! 50! centímetres.! Des! del! punt! de! vista! litològic! són! granits! i!

roques!filonianes!procedents!del!desmantellament!de!les!serres!del!Montnegrec

Corredor.!La!seva!potència!és!de! l’ordre!de!centenars!de!metres! i!pertanyen!a!

l’Aragonià!(miocè!mitjà).(!

3 HISTÒRIA!GEOLÒGICA)!

La!història!geològica!de!la!zona!d’estudi!permet!considerar!dos!cicles!orogènics:!

l’hercinià!i!l’alpí.!La!primera!orogènia,!en!l’era!primària,!va!donar!lloc!al!Massís!

CatalanocBalear&o&els&Catalànids,&el&qual&va&ser&fortament&erosionat&al& llarg&del&

secundari.! Els! seus! materials! van! ser! transportats! en! condicions! al`luvials! i!

fluvials! i!dipositats!sobre! la!Depressió!Central.!L’orogènia!alpina,!en#el# terciari,#

va#acabar#de#fragmentar#i#enfonsar#els#Catalànids#i#els#materials#sedimentaris!de!

la! vorera! de! la! Depressió! Central! s’aixecaren.! Ja! en! el! quaternari! i! en! la! ja!

formada!Depressió!del!Vallès,!es!dipositaren!els!materials!que!a!la!vegada!foren"

erosionats)per)la)xarxa)fluvial)i)s’originà)un)sistema)de)terrasses)fluvials.)!
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Com!s’ha!descrit!en!el!apartat!anterior,! les!unitats!geogràfiques!que!es!poden!

distingir!al!Vallès!Oriental!són!la!serralada!litoral,!la!serralada!prelitoral!i,!entre!

ambdues,!la!depressió!prelitoral.!!

Geològicament,! aquests! relleus! estan! constituïts! per! materials! diferents.! El!

Montseny!és!un!massís!paleozoic,!on!predominen!els!granits! i! les!pissarres,!el!

pla! de! la! Calma! és! format! per! materials! del! triàsic! i! els! cingles! de! Bertí! per!

calcàries! i! margues.! Els! materials! que! formen! la! depressió! prelitoral! són! del!

miocè!i!predominen!argiles,!llims!i!gresos!i!també!hi!ha!materials!del!quaternari!

en!forma!de!sediments!d’origen!fluvial.!Tanmateix,!els!materials!de!la!serralada!

litoral!són!roques!bàsicament!paleozoiques!i!sobresurten!els!granits,!encara!que!

també!hi!ha!esquistos!i!filons!de!quars!o!d’altres!minerals.!!

4 UNITATS!GEOLÒGIQUES!I!LITOLÒGIQUES!

A! continuació! es! mostren! les! unitats! geològiques! que$ afloren$ al$ terme$

municipal,*segons*el*Mapa*Geològic*de*Catalunya*a*escala*1:50.000*de*l’Institut*

Geològic)de)Catalunya.)!

Quaternari!!

Qt1!!

Graves,!sorres,!llims!i!argiles.!Terrassa!fluvial.!Edat:!Holocè.!!

Terciari!!

Nmgc!!

Sorres& arcòsiques& i& conglomerats.& Els& clastos& són&molt& heteromètrics.& La&mida&

predominant+ és+ de+ 10+ a+ 15+ centímetres+ de+ diàmetre+ i+ la+mida+màxima+ de+ 50+

centímetres.* Litològicament* són* granits* i* roques* filonianes* procedents* del*
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desmantellament! de! la! serralada! Litoral.! Aquesta! unitat& forma& relleus& molt&

marcats' i' la'seva'base'és'discordant.'Es'disposa'estratigràficament'per'sota'de'

les$unitats$NMag$i$NMa$a$les$quals$també$passa$lateralment.$La$seva$potència$és$

de! l’ordre! de! centenars! de! metres! i! arriba! a! superar! els! 1000! metres.% Edat:%

Aragonià.*!

Nmcga!!

Conglomerats, inclosos,en, la,unitat,NMa.,Predominen,els, nivells, lenticulars,de,

potència) mètrica) i) amb) una) continuïtat) lateral) d’ordre) decamètric) a)

hectomètric.+ Els+ clastos+ són+ majoritàriament+ de+ granits,+ aplites+ i+ pòrfirs.$ La$

matriu'és'sorrenca'arcòsica'i'el'grau'de'cimentació'és'baix.'Corresponen'a'zones'

de# canal# incloses# en# sistemes# de# ventalls# al.luvials# procedents# de# la# Serralada#

Prelitoral.*Edat:*Aragonià*–!Vallesià.)!

Nmcg1!!

Conglomerats! amb! petites! intercalacions! de! sorres! i! argiles! sorrenques.! Els!

conglomerats!són!compactes,!tenen!matriu!argilosa!i!abundants!estructures!de!

corrent.! Els! clastos! són! molt! heteromètrics! i! la! seva! litologia! és! la! següent:!

granodiorites,! leucogranits,! quars,! esquistos! i! quarsites.! S’interpreten! com! a!

sediments! dipositats! en! ambients! de! tipus! ventall! al`luvial! procedents! dels!

relleus! positius! adjacents.! Passa! lateralment! de! forma! transicional! a! la! unitat!

NMa! i! es! disposa! formant! una! inconformitat! sobre! els!materials! infrajacents.!

Potència!de! l’ordre!de! centenars!de!metres.! Edat:!Vallesià! i! Turolià! (també!és!

possible!que!Pliocè!inferior).!!

Nmag!!
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Argiles,! gresos! i! conglomerats! de! tonalitats! rosades.! Els! nivells! de! sorres! i! de!

conglomerats! s’intercalen! dins! les! argiles! de! forma! generalitzada.! Ambient!

sedimentari!continental,!perideltaic!i!deltaic.!Edat:!Serraval`lià!–!Vallesià.!!

Nma!!

Argiles!i!gresos"arcòsics"que"passen"gradualment"a"argiles"grogues"i"fosques"cap"

al!sud.!Lateralment!passen!els!conglomerats!de!la!unitat!NMcs.!Les!arcoses!són!

el! producte! de! la! meteorització,! transport! i! sedimentació! del! granit! de! la!

Serralada! Prelitoral.! Litològicament- consisteix- en- abundants- grans- de- quars,-

feldspats!completament!caolinitzats!i!en!menor!proporció!miques.!La!matriu!és!

argilosa( caolinítica.( Presenta( intercalacions( de( nivells( conglomeràtics( poc(

desenvolupats,!generalment! lenticulars! i!amb!contacte! inferior!erosiu.!Aquests!

conglomerats! inclouen! còdols! de! roques! aplítiques! i" porfíriques" units" per" una"

matriu' arcòsica.' Fàcies! de! con! de! dejecció.! Ambient! al`luvial! –! fluvial.! Edat:!

Aragonià!superior!–!Vallesià.!!

Paleozoic!!

Ggd!!

Granodiorites.! Presenten! textura! granulada,! més! o" menys" heterogranular,"

hipidiomòrfica, a, al.lotriomòrfica, de, gra, mitjà., Els, minerals, essencials, són:!

plagiòclasi,! quars,! biotita! i! ortosa.! La! plagiòclasi! és! el# mineral# dominant# i# es#

presenta(en(grans(hipidiomòrfics,(maclats,&zonats& i,& sovint,&alterats&a&sericita&o&

saussurita.( El( quars( apareix( en( cristalls( al1lotriomòrfics,( en( alguns( casos( molt(

desenvolupats,donant,a,la,roca,un,aire,porfíric.,El,feldspat,potàssic,forma,grans,

al#lotriomòrfics-amb-pertites.-Les-biotites!presenten!inclusions!d’apatita!o!zircó́,!

sovint!estan!alterades!a!clorita! i!algunes!vegades!a!epidota.!Els!accessoris!més!

freqüents! són:! homblenda,! apatita,! zircó́,! opacs! i! moscovita.! És! creuada! per!

alguns!dics!de!pòrfir!granodiorític+d’orientació!predominant!nordcest!sudcoest.!
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L’amplada!d’aquests!dics!és!variable,!d’un!decímetre!a!10!metres.!Formen!part!

del!gran!batòlit!granític!dels%Catalànids.%Edat:%Carbonífer!–!Permià.!!

5 GEOMORFOLOGIA!!

El! terme! ve! limitat! per! dues! carenes! força! boscoses! d’alçada! inferior! als! 300!

metres.!A!l’est!hi!ha!la!serra!de!les!Valls!i!a!l’oest!les!serres!del!Serrador!i!de!Can!

Pinell,! totes! elles! estribacions! meridionals! del! Montseny.! Hi! ha! una! gran!

alternança!de!la!zona!de!vall!on!es!barregen!camps!de!cultiu!i!zones!urbanes,!i!

les!carenes!boscoses,!sempre!amb!la!presència!de!fons!del!perfil!del!Montseny!

al!nord.!!

El!municipi! és! travessat! de! nord! a! sud! pel! riu! Tordera.! La! Tordera! neix! en! el!

massís!del!Montseny,!al!municipi!de!Sant!Marçal!de!Montseny,!a!1076!metres,!

on!conflueixen!les!rieres!de!la!Castanya!i!de!Sant!Marçal.!Transcorre!en!direcció!

nord!oest!–! sud!est! i! a! l’alçada!de!Sant!Celoni! s’orienta!en!direcció!oest!–!est!

seguint! el! peu! de! la! serralada! litoral! (Montnegre)! i! finalment! torna! a! canviar!

d’orientació! cap! a! nord! oest! –! sud! est! per! tal! d’obrircse! camí! fins! al! mar.! La!

Tordera!constitueix! l’eix!vertebrador!de!la!xarxa!hidrològica!de!Santa!Maria!de!

Palautordera! ja! que! discorre! pel! mig! del! terme! i! recull! les! aigües! de! les!

serralades!laterals!a!través!de!les!diverses!rieres!i!torrents!de!menor!entitat!i!de!

cabal! temporal.! Al! marge! dret! del! riu! hi! trobem! la! riera! de! Palau,! que!

desemboca! a! la! Tordera! per! sota! del! barri! de! la! Serra.! La! riera! de! Palau! la!

formen!el!torrent!del!Reguissol!i!el!torrent!de!Traveria,!que!s’uneixen!a!l’alçada!

de!Can!Sala.!!

La! Tordera! i! el! torrent! del! Reguissol! conformen! la! plana! on! es! situa! el! nucli!

residencial!principal!(Santa!Maria!de!Palautordera).!!
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6 DESCRIPCIÓ!DE!LA!TRACA!!

Del! PK! 0+000! fins! el! PK! 0+770! la# traça# es# troba# en# un# terreny# de# roques#

terciàries!de!la!unitat!Nmcga,!és!a"dir,"conglomerats" inclosos"en"la"unitat"NMa"

(Argiles)i)gresos)arcòsics)que)passen)gradualment)a)argiles)grogues)i)fosques).)La!

rotonda!d’accés!a!la!nova!variant!també!es!troba!en!aquest!tipus!de!terreny.!

Del! PK! 0+770! fins! la! finalització! del! vial,! la! traça! es! troba! en! un! terreny! de!

roques! terciàries! de! la! unitat! Nmcg1,! és! a! dir,! conglomerats! amb! petites!

intercalacions!de!sorres!i!argiles!sorrenques.!!

7 PROCEDÈNCIA!DELS!MATERIALS!!

La!construcció!del!nou!vial!pot!necessitar! la!aportació!de!terres!si! les!existents!

no! presenten! la! qualitat! desitjada.! Aquestes! terres! han! de! ser! provinents! de!

graveres,! ja! que! no! es! poden! aprofitar! terres! del! voltant! de! la! traça,! ja! que!

aquests! terrenys! es! troben! situats! entre! dues! zones! de! terrenys! protegits!

mediambientalment!i!actuen!com!a!corredor!biològic.!!

De!l’estudi!geològic!i"geotècnic"i"dels"càlculs"de"compensació"de"terres"al"llarg"de"

la! traça! s’extreu! que! els! terraplens! podran! cobrir! el! material! excavat! en! els!

desmunts.! Amb! els! càlculs! de! balanç! de! terres! que! es! troba! a! l’annex! 11!

“moviment! de! terres”! veiem! que! es! farà! necessària! aportació! de! terres! per!

assolir!la!rasant!adequada.!

A!continuació!es!presenten!les!graveres!més!properes!a!l’obra:!!

3 Aymar!S.A.U.:!empresa!dedicada!a!la!fabricació!de!morters,!formigons!i!

triturats!d’àrids!de#marbre#provinents#de# les#seves#canteres#situades#al#

Massís%del%Montseny.%La%planta%i%oficines%es%troben%a%la%Cc35,!km.58,!Sant!

Celoni.!!
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3 J.Riera!S.A.:!empresa!dedicada!a!la!fabricació!de!matèries!primes!per!a!la!

construcció.! Disposa! d’àrids! classificats! amb! granulometries!

estandarditzats.!

Per!a!realitzar!els!aglomerats!asfàltics,!en!cas!de!necessitar!aportació!d’àrids,!es!

pot!acudir!a!les!graveres!anteriors.!!

8 ABOCAMENTS!!

En! cas! de! que! sigui! necessari! l’abocament! de! terres,! es! pot! acudir! al! dipòsit!

controlat! del! Centre! de! Tractament! de! Residus! de! “Les! Valls”,! propietat! de!

CEPSA!S.A.,!que!es!situa!en!el!terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

És!destacable!que!la!major!part!de!les!canteres!i!explotacions!d’àrids!admeten!

terres! i! terra! vegetal! amb! la! finalitat! de! reomplir! les! grans! excavacions!de! les!

explotacions.!!

9 RISCOS!GEOLÒGICS!A!LA!ZONA!D’ESTUDI!!

S’han! identificat! alguns! indicis! significatius! d’erosió! en! algunes! zones! per! on!

passa! el! nou! vial,! a! banda! i! banda! del! riu! Tordera.! Aquests! indicis! estan!

relacionats!amb!la!soscavació!de!la!base!dels!escarpaments!de!les!terrasses!per!

part!de!la!Tordera!i!el!torrent!del!Reguissol.!Des!de!l’Ajuntament!s’ha!informat!

que! hi! ha! hagut! diversos! despreniments! a! causa! de! la! soscavació.! Per! tal! de!

minimitzar! els! despreniments,! s’ha! construït! una! escullera! per! protegir! el!

meandre! de! la! soscavació.! Donada! la! relativa! poca! alçada! dels! escarpaments!

fluvials,! s’ha!estimat!una!perillositat!mitjana!enfront!processos!erosius!per! les!

zones!a!banda!i!banda!del!riu!Tordera!per!on!passa!la!nova!variant.!Es!recomana!

que!prèviament!a! la!urbanització́!s’efectuï!un!estudi!detallat!que!determini! les!
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mesures! de! protecció! que! cal! prendre,! adequades! a! les! característiques! de! la!

planificació!proposada.!!

En! relació! als! moviments! de! vessant,! els! processos! erosius! indicats! abans!

comporten! el! desenvolupament! de! despreniments.! Ateses! les! alçades! dels!

talussos,! aquests! són! esdeveniments! o! possibles! esdeveniments! de! baixa!

magnitud! i! freqüència! mitjana! a! alta,! que! permeten! estimar! una! perillositat!

natural!molt!baixa!enfront!despreniments!per!les!zones!a!banda!i!banda!del!riu!

Tordera!per!on!passa!la!nova!variant!!

Pel! que! fa! al! desenvolupament! d’esfondraments,! cal! indicar! que! les! litologies!

existents! no! són! susceptibles! al! desenvolupament!d’esfondraments! i! no! s’han!

reconegut! indicis,! pel! que! s’ha! estimat! una! perillositat! natural! molt! baixa!

enfront! esfondraments! per! les! zones! a! banda! i! banda! del! riu! Tordera! per! on!

passa!el!nou!vial.!!

10 CONCLUSIONS(GEOTÈCNIQUES(!

Després!d’haver!realitzat!l’estudi!geològic!de!la!zona!de!l’obra,!es!conclou!que!el!

terreny! per! on! discorre! la! nova! variant! és! un! terreny! apte! per! la! construcció!

d’aquesta!si!es!consideren!els!següents!criteris.!!

10.1 ESPLANADA!!

La!esplanada!del!vial!serà!de!categoria!E3,!segons!la!Norma!6.1.!c!IC!“Secciones!

de! Firmes”,! ja! que! es! disposa! d’un! sòl! tolerable! (0).! Aleshores,! serà! necessari!

disposar! una! capa! de! 50cm! de! sòl! adequat! (1)! de! préstec! i,! sobre! d’aquesta!

capa,! una! altra! de! 30cm!de! sòl! estabilitzat! incsitu! (ScEST! 3),! tant! en! zones! de!

desmunt!com!en!zones!de!terraplè.!!
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10.2 DESMUNTS!!

Els$ diferents$ desmunts$ del$ vial$ es$ duen$ a$ terme$ en$ argiles,$ gresos$ arcòsics,$

sorres! i! argiles! sorrenques.! A! falta! de! fer! els! assajos! pertinents! i! quedant! del!

costat!de!la!seguretat,!es!permet!disposar!talussos!en!desmunt!amb!inclinacions!

2:1!(H:V).!!

Els! trams! de! desmunt! en! argiles,! sorres! i! gresos! podran! ser! excavats! amb!

mitjans!mecànics! convencionals.! En! cas! de!que!puntualment! es! trobin! roques!

amb!un! grau! de!meteorització! I,! II! o! III! és! possible! que! per! a! l’excavació! dels!

talussos!serà!necessari!la!utilització!de!martell!o,!fins!i!tot,!voladures.!!

10.3 TERRAPLENS!!

Per!a!la!construcció!dels!terraplens!es!poden!utilitzar!la!totalitat!dels!materials!

excavats.! Com! s’ha! dit! abans,! si! cal! un! volum! de! terres! addicionals! seran!

aportades!per!extraccions! legalitzades,! ja!que!en! la!proximitat!del!traçat!de! la!

carretera!no!es!aconsellable!extraure!grans!volums!de!terres.!!

Cal! dir! que! els! terrenys! on! arranquen! els! terraplens,! una! vegada! sanejats,!

presenten! unes! bones! propietats! mecàniques! per! absorbir! les! càrregues!

transmeses!sobre!ells.!Tots!els!terraplens!es!disposaran!amb!un!pendent!2H:1V.!!

!
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1. INTRODUCCIÓ!

!

En! aquest! annex! es! durà! a! terme! l’anàlisi! de! alternatives! on! es! presentaran! i!

compararan!les!alternatives!per!resoldre!el!problema!del!trànsit!de!vehicles!pesats!

per!l'interior!del!nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

Inicialment!es!descriuen!les!tres!alternatives!proposades.!Posteriorment!s’analitzen!

els!condicionants!que!ens!ajudaran!a!desenvolupar!un!anàlisis!multicriteri!que!ens!

determinarà!la!alternativa!més!adequada.!

2. SITUACIÓ!ACTUAL!I!NECESSITAT!DE!MILLORA!!

!

La!situació!actual!presenta!un!elevat!nombre!de!vehicles!pesants!per!l'interior!del!

nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!Aquest!trànsit!es!dirigeix!als!diferents!

polígons! industrials! del!municipi! (La! Serra,! Ca! n'Auleda,! Can!Verges,! Can!Balmes,!

Gutterman,! Lab! i! Can! Batalla).! Una! fracció! d'aquest! trànsit! pesant,! especialment!

molest!pels!veïns,!és! la!corresponent!a! la!generada!per! la!planta!de!reciclatge!de!

CESPA!i!l'abocador!Les!Valls,!gestionat!per!CESPA.!!
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Figura!4.1:!camió!creuant!el!nucli!urbà!se!Santa!Maria!de!Palautordera.!Font:!Elaboració!pròpia!!

Actualment! a! la! rotonda! que! connecta! la! carretera! nova! de! Sant! Celoni! amb! la!

avinguda!de! la!Serra,!els!vehicles!pesats!que!volen!arribar!als!polígons! industrials!!

constitueixen! una! situació! de! risc! vial! ja! que! envaeixen! el! carril! contrari! per!

aconseguir!el!gir.!!Encara!que!el!veïnat!esta!assabentat!del!risc!aquest!existeix.!
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!!
Figura!4.2:!Punt!de!risc!per!a!la!seguretat!vial!actual.!Font:!Pròpia!elaboració!

Tenint! amb! compte! que! el! model! de! creixement! que! adopta! el! planejament!

urbanístic!vigent,!aprovat!2011,!és!el!de!compactar!el!nucli!urbà!a!Can!Sala! i!Can!

Garriga! i!que!aquest!es!projecta,!principalment,!a! la!banda!nord!de! la! ronda!sud,!

que! es! un! dels! itineraris! afectats! a! nivell! residencial! com! també! ho! és! el! carrer!

Ramon! i! Cajal.! Podem!determinar!que!això!provoca!una! incompatibilitat! entre!el!

trànsit!i!el!creixement!urbanístic,!ja!que!provoca!un!increment!dels!impactes!socials!

sobre!els!veïns.!

Per!tant!la!nova!variant!ha!d’assolir!els!següents!objectius:!

f! Millora!de!qualitat!de!vida!dels!veïns!actualment!afectats!per!la!ronda!sud!i!

el!carrer!Ramon!i!Cajal!

f! Eliminar!el!trànsit!pesant!que!transcorre!pel!nucli!urbà!

f! Millorar!la!seguretat!dels!usuaris!de!la!carretera.!
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3. ALTERNATIVAS!DE!TRAÇAT!!

3.1. PRESENTACIÓ!DE!LES!ALTERNATIVAS!i!CONDICIONANTS!!
!

Degut!a!la!problemàtica!del!pas!de!vehicles!pesats!dins!el!nucli!urbà!de!Santa!Maria!

de! Palautordera,! aquest! projecte! pretén! determinar! quin! seria! el! nou! viari! que!

soluciona!millor!questa!problemàtica.!!

Per! poder! analitzar! el! traçat! més! adequat! es! fa! necessari! l'estudi! de! tres!

alternatives.!En!primer!es!dona!l’opció!de!alternativa!zero,!que!consisteix!en!no!dur!

a!terme!cap!actuació.!En!segon!lloc!una!carretera!que!passa!pel!nord!i!en!paralhlel!a!

la!línia!de!l'AVE,!en!tercer!lloc!una!carretera!que!passa!pel!sud!de!la!línia!!de!l'AVE.!

Aquesta! proposta! es! molt! semblant! a! la! plantejada! en! l’actual! PUOM! de! Santa!

Maria!de!Palautordera.!En!quart!i!últim!lloc,!una!carretera!que!s’inicia!a!la!rotonda!

del!sud!de!Can!Sala!i!que!baixa!en!paralhlel!al!barri!de!Can!Serra.!!

Cal! tenir!amb!compte!que!totes! les!alternatives!finalitzen!al!carrer!de!can!Guarro!

del!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!!
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Figura!4.3:!Representació!gràfica!de!la!alternativa!1.!Font:!Elaboració!pròpia!

! DM

DM
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!

Figura!4.4:!Representació!gràfica!de!la!alternativa!2!.!Font:!Elaboració!pròpia!

!

!

!

!
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Figura!4.5:!Representació!gràfica!de!la!alternativa!3.!Font:!Elaboració!pròpia!

Per!realitzar!aquest!anàlisi,!a!part!de!la!normativa!de!traçat!estatal,!és!oportú!tenir!

amb! compte! els! condicionats! tècnics! i! mediambientals.! Per! això! es! considera!

necessari!presentar!el!planejament!urbanístic!de!Santa!María!de!Palautordera.!

!

Figura!4.6:!Fotografia!terme!municipal!de!Manta!Maria!Palautordera.!Font:!Google!maps!

DM
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3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
 

3.1 Condicionants 

En aquest estudi es plantegen tres alternatives possibles (a banda de l’alternativa 0) per 
l’emplaçament del nou vial que solucioni el problema del trànsit de vehicles pesants a Santa 
Maria de Palautordera. L’objecte d’aquest annex és determinar quina d’aquestes alternatives 
és la més adient des del punt vista econòmic, tècnic, ambiental, etc. 

Per tal d’entendre el traçat de les tres alternatives proposades, és adient presentar el 
planejament urbanístic de Santa Maria de Palautordera ja que, a part dels paràmetres de 
traçat que dicta la normativa estatal, cal considerar altres condicionants tècnics i 
mediambientals per definir el traçat. 

 

Figura 4.3: Terme municipal de Santa Maria de Palautordera. Font: Google Maps. 

 

Com es pot veure a la figura anterior, Santa Maria de Palautordera presenta un urbanisme 
dispers: té un nucli urbà que actua com a centre del municipi i set barris exteriors al nucli: Ca 
l’Abril, El Virgili, El Temple, Moixerigues, El Pont Trencat, Can Bosc i Can Pagà. 
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Com!es! pot! observar! en! la! fotografia,! Santa!Maria! de! Palautordera! conforma!un!

urbanisme! dispers! ja! que! consta! de! un! nucli! urbà! conegut! com! a! centre! del!

municipi!i!set!barris!exteriors!a!aquest:!Ca!Abril,!El!Virgili,!El!Temple,!Moixeriges,!El!

Pont!Trencat,!Can!Bosc!i!Can!Pegà.!

També! podem! veure! que! el! municipi! esta! envoltat! per! infraestructures! viaries! i!

ferroviàries.!En!primer!lloc!està!delimitat!a!la!part!sud!del!municipi!per!la!APf7!i!la!

carretera! de! Granollers! a! Girona,! Cf35,! que! va! de! est! a! oest.! En! segon! lloc! es!

delimita!la!part!oest!per!la!carretera!que!dona!accés!a!Palautordera!(BVf5301).!Hi!

ha!que!tenir!amb!compte!que!aquesta!es! l’única!que!admet!el! trànsit!de!vehicles!

pesant.! En! Tercer! lloc! i! últim,! la! part! est! disposa! de! la! carretera! local! que! va! de!

Palautordera!a!Sant!Celoni!(camí!vell!de!sant!Celoni).!!

Per!altre!banda!el!municipi!disposa!de!la!línia!regional!de!ferrocarril!i!la!línia!de!tren!

de! alta! velocitat.! Aquestes! creuen! el! municipi! de! est! a! oest! a! diferents! altures,!

creant! barreres! al! llarg! del! terme.! Una! altra! barrera! important! pel! creixement!

urbanístic!és!el!riu!Tordera.!D’aquí!que!es!pretengui!realitzar!un!pont!per!eliminar!

alguna!d’aquestes!barreres.!

Els! condicionants!més! importants!que! s’han! tingut! amb! compte!per!plantejar! les!

tres!alternatives!son!el!següents:!

- Orografia!de!la!zona!

- Presència!del!riu!Tordera!

- Compatibilitat!amb!el!POUM!del!municipi!

- Presencia!de!zones!forestals!

- Enllaç!amb!la!variant!existent!
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3.2. DESCRIPCIÓ!DE!LES!ALTERNATIVES!

3.2.1. ALTERNATIVA!0!

!
L’alternativa! cero! consisteix! en!no!dur! a! terme! cap! actuació.! Aquesta! alternativa!

suposa!mantenir! la!situació!actual.!En!conseqüència!el! trànsit!de!vehicles!pesants!

que! tingui! com!a! finalitat! arribar!el!polígon! industrial,! hauran!de!passar!pel!nucli!

urbà!del!municipi.!Llavors!només!es!durien!a! terme!actuacions!de!manteniment! i!

rehabilitació.!

Aquesta!alternativa!és! la!que!produeix!més!impacte!social,!acústic,!d’olor!generat!

del!trànsit!que!prové!de!l’abocador,!de!punts!de!risc!d’accidentalitat!i!problemes!de!

circulació!degut!al!trànsit!pesat.!!

També!com!a!factor!negatiu!tenim!la!limitació!de!velocitat,!degut!a!que!els!vehicles!

han!de!creua!el!poble,!i!la!longitud!del!vial.!La!limitació!de!velocitat!afecta!a!la!hora!

de! valorar! el! temps! de! recorregut,! ja! que! aquest! és! veu! incrementat.! A! més! la!

longitud!també!és!superior!respecta!la!resta!de!alternatives!amb!un!total!de!1600!

m.!
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!

Figura!4.7:!Itinerari!actual!per!arribar!a!l’accés!del!polígon!Font:!Google!maps!

!

3.2.2. ALTERNATIVA!1!!

!

L’alternativa!primera! consisteix! en! construir! dos! trams!de! carretera! enllaçats! per!

un!pont!al!nord!i!en!paralhlel!de!la!línia!de!l'AVE.!El!primer!tram!tindria!una!longitud!

de! 770! metres! que! s’iniciarà! al! PK! 2+420! de! la! carretera! BVf5301,mijançant! un!

enllaç!amb!una!rotonda,!fins!a!la!trobada!amb!el!pont!que!és!pretén!construir!(PK!

0+770).! El! segon! tram! de! carretera! tindrà! una! longitud! de! 234!metres! des! de! la!

finalització! del! pont! (PK! 0+940)! fins! enllaçar! amb! el! Carrer! de! Can! Guarro! (PK!

1+174),! un! dels! carrers! que! formen! part! del! polígon! de! Can! Vernedes,! i! que! es!

preveu! que! és! la!millor! opció,! ja! que! dona!més!mobilitat! i! continuïtat! de! tràfic.!

Aquest!segon!tram!disposa!d’un!radi!de!curvatura!de!135m!i!una!longitud!de!corba!

de!157,23m.!
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La!longitud!total!de!la!variant!es!de!1150!m!i!la!velocitat!de!projecte!per!a!la!qual!ha!

estat!dissenyat!el!primer!tram!és!de!80Km/h!i!el!segon!tram!és!de!60!km/h.!

Del! PK!0+000!al! PK!0+770!aquesta! alternativa! creua!una! zona!agrícola! all! sud!de!

Can!Sala.!Del!PK!0+820!al!PK!1+150!es!travessa!una!zona!forestal!situada!al!sud!del!

barri!de!La!Serra!i!polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!

3.2.3. ALTERNATIVA!2!

!

La!segona!opció!és!construir!dos!trams!de!carretera!enllaçats!per!un!pont!al!sud!de!

la!línia!de!l'AVE.!El!primer!tram!tindrà!una!longitud!de!640!metres,!que!s’inicia!al!PK!

2+111! de! la! carretera! BVf5301,!mitjançant! un! enllaç! amb! una! rotonda,! fins! a! la!

trobada! amb! el! pont! que! se! pretén! construir! al! PK! 0+640.! El! segon! tram! de!

carretera!tindrà!una!longitud!de!340!m!fins!enllaçar!amb!el!Carrer!de!Can!Guarro!al!

PK!1+300,!un!dels!carrers!que! formen!part!del!polígon!de!Can!Vernedes! i!que!he!

pensat!que!es!la!opció!més!adient,!ja!que!dona!més!mobilitat!i!continuïtat!de!tràfic.!

Aquest!segon!tram!disposa!de!quatre!radis!de!curvatura!i!per!tant!quatre!longituds!

de!corba!que!son!les!següents:!

PK!1+248!fins!PK!1+300!hi!ha!83,68m!de!radi!de!curvatura!i!55,20m!de!longitud.!

PK!1+206!fins!PK!1+248!hi!ha!65,91m!de!radi!de!curvatura!i!41,85m!de!longitud.!

PK!1+043!fins!PK!1+076!hi!ha!43m!de!radi!de!curvatura!i!33,31m!de!longitud!

PK!0+988,75!fins!PK!1+022!hi!ha!85m!de!radi!de!curvatura!i!33,40m!de!longitud.!

La!longitud!total!de!la!variant!és!de!1300m!i!la!velocitat!de!projecte!per!a!la!qual!ha!

estat!dissenyat!el!primer!tram!és!de!80Km/h,!mentre!que!en!el!segon!tram!és!de!40!

km/h.!
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En!el!PK!0+000!la!nova!variant!és!troba!amb!Can!Vidal.!!Aquesta!intersecció!entre!el!

nou! vial! i! la! edificació!produirà!problemes!a! causa!que!aquesta!és!una!edificació!

catalogada! com! a! BECIL! (Bé! cultural! d’interès! local)! i! és! troba! ubicada! en! el! Pla!

especial! Urbanístic.! ! A! continuació! del! PK! 0+360! al! PK! 1+000! creua! una! zona!

forestal!al!nord!de!Can!Pagà!i!el!nord!de!l’EDAR.!En!el!PK!0+780!la!variant!travessa!

l’edificació! Can! Juan! de! Romans! la! qual! cosa! també! ens! portarà! a! realitzar!

expropiació.!Del!PK!1+200!al!PK!1+280!és!creua!una!zona!forestal!situada!al!sud!del!

polígon!industrial!de!Can!Vernedes.!

La! situació! més! crítica! d’aquesta! alternativa! i! que! per! aquest! motiu! queda!

totalment! descartada,! és! el! fet! que! la! variant! passi! per! sota! de! la! línia! d’alta!

velocitat!de!l’ave.!Això!implica!que!s’hauria!de!fer!un!eixamplament!del!pas!inferior!

que!hi! ha! sota! les! vies! provocant! un! elevat! cost! de! l'obra.! A! part! del! temps!que!

costaria!que!es!dones!permís!per!realitzar!l'obra!i!el!temps!fortament!incrementat!

per!realitzar!aquesta!obra.!

3.2.4. ALTERNATIVA!3!

!

L’alternativa!3!s’inicia!a!la!rotonda!que!connecta!la!BVf5301!amb!la!Ronda!Sud!de!

Santa!Maria!de!Palautordera!i!finalitza!a!l’entrada!sud!del!polígon!industrial!de!Can!

Vernedes,!a!l’Antic!Camí!de!Can!Guarro.!La!longitud!total!de!la!variant!és!de!1475!

metres! i! la!velocitat!de!projecte!per!a! la!qual!ha!estat!dissenyada!és!de!80!km/h!

menys!a!les!corbes!que!es!calcula!per!una!velocitat!de!60!Km/h.!!

Aquesta!alternativa!comença!a!creuar!el!pla!del!sud!de!Can!Sala!amb!una!recta!de!

688,13!metres.!Seguidament!es!colhloca!una!corba!a!esquerres!de!188,42!metres!de!

longitud!i!de!radi!200!metres.!A!continuació!es!colhloca!una!recta!163,44!metres!on!

es! troba! amb! el! viaducte! que! salva! el! riu! Tordera! (PK! 1+040! fins! PK! 1+220)! i!
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continua!amb!una!altre!recta!de!21,98m,!que!connectarà!amb!la!ultima!corba!que!

dona! accés! al! polígon! industrial.! Aquesta! corba! té! una! longitud! de! 167,34m! i! un!

radi!de!135m.!!

Del!PK!0+000!al!PK!0+870!aquesta!alternativa!creua!una!zona!agrícola!al!sud!de!Can!

Sala.!Del!PK!1+000!al!PK!1+475!es!travessa!una!zona!forestal!situada!al!sud!del!barri!

de!la!Serra!i!el!polígon!industrial!Can!Vernedes.!!

3.3. ANALISIS!MULTICRITERI!

!

Per!tal!de!poder!escollir! la!millor!solució!entre! les!proposades,!es!pretén!realitzar!

una!anàlisi!que!tingui!en!comte!diferent!factors!com!son:!de!funcionalitat,!impacte!

social,!eficiència! tècnicafconstructiva,! !econòmics,! ! ambientals! i!de!manteniment.!

Aquest! anàlisis! es! realitzarà!donant!un!valor!numèric! a! cadascun!dels! indicadors,!

que! oscilhlarà! entre! 0! i! 1.! Després! aniran! multiplicats! pel! seu! pes,! per! tal!

d’aconseguir!un!valor!sobre!100!associat!a!cada!alternativa.!!

!

Indicador!Funcional!(15%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Afecció!a!l'usuari!durant!les!obres!! 1! 10! 0! 10! 6! 6!

Seguretat!vial! 0,8! 10! 2! 10! 4! 5!

Total!

!!

18! 1,6! 18! 9,2! 10!

Total!Relatiu! 100! 8,9! 100,0! 51,1! 55,6!

Percentatge!final! 15! 1,3! 15,0! 7,7! 8,3!

!

!

!

Indicador!Manteniment!(10%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!
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Longitud! 1! 10! 3! 9! 3! 8!

Total!

!!

10! 3! 9! 3! 8!

Total!Relatiu! 100! 30,0! 90,0! 30,0! 80,0!

Percentatge!final! 10! 3,0! 9,0! 3,0! 8,0!

!

Indicador!Impacte!Social!(20%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Impacte!acústic! 1! 10! 2! 7! 4! 3!

Proximitat!zona!residencial! 0,7! 10! 1! 8! 1! 1!

Total!

!!

17! 2,7! 12,6! 4,7! 3,7!

Total!Relatiu! 100! 15,9! 74,1! 27,6! 21,8!

Percentatge!final! 20! 3,2! 14,8! 5,5! 4,4!

!

Indicador!Tècnic!f!constructiu!(15%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Facilitat!de!construcció! 1! 10! 8! 6! 1! 6!

Dificultat!tècnica! 0,7! 10! 7! 5! 1! 5!

Temps!de!execució! 0,8! 10! 8! 6! 1! 6!

Total!

!!

25! 19,3! 14,3! 2,5! 14,3!

Total!Relatiu! 100! 77,2! 57,2! 10,0! 57,2!

Percentatge!final! 15! 7,7! 5,7! 1,0! 5,7!

!

Indicador!Econòmic!(30%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Cost! 1! 10! 9! 8! 1! 7!

Total!

!!

10! 9! 8! 1! 7!

Total!Relatiu! 100! 90,0! 80,0! 10,0! 70,0!

Percentatge!final! 30! 27,0! 24,0! 3,0! 21,0!

!

!

Indicador!Ambiental!(10%)! Pes! Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!
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Afecció! 1! 10! 8! 7! 5! 6!

Total!

!!

10! 8! 7! 5! 6!

Total!Relatiu! 100! 80,0! 70,0! 50,0! 60,0!

Percentatge!final! 10! 8,0! 7,0! 5,0! 6,0!

Taules!4.1:!Taules!anàlisi!multicriteri.!Font:!Elaboració!pròpia!

!

3.4. JUSTIFICACIO!DEL!VALOR!DE!L'ANALISSIS!MULTICRITERI!

!

INDICADOR!FUNCIONAL!!

Per!aquest! indicador!crec!que!es!necessari! tenir!en!compte! l’afecció!de! les!obres!

sobre!el!veïnat!i!la!seguretat!vial.!S’ha!valorat!positivament!la!alternativa!primera!ja!

que! el! nou! traçat! proporcionarà! major! seguretat! vial! que! no! en! la! situació! de!

l’alternativa!cero.!Per!altre!banda!també!s’ha!valorat!positivament!la!poca!afecció!

que! provoca! l’alternativa! primera! enfront! a! l’usuari! ja! que! l’obra! es! troba!

suficientment! apartada! de! la! zona! urbana! mentre! que! l’alternativa! tercera!

provocarà!més!afecció!als!usuaris!tant!durant!la!realització!de!l’obra!com!després!ja!

que!els!camions!passen!igualment!per!la!proximitat!del!barri!de!Can!Sala!envaint!la!

rotonda!de!accés!a!aquest.!També!comentar!que!l’alternativa!segona!es!troba!a!la!

proximitat!del!nord!de!Can!Pegà!la!qual!cosa!provocarà!problemes!entre!els!veïns!

degut!als!sorolls!etc.!!

INDICADOR!DE!MANTENIMENT!

En!quant!al!manteniment!de!la!infraestructura!dependrà!de!la!longitud!i!els!passos!

inferiors.! Per! tant! com!major! longitud! i!major! nombre! de! passos! inferiors!major!

penalització!tindrà.!Per!aquest!motiu!l’alternativa!primera!es!valora!positivament!ja!

que! es! l’alternativa! que!menys! longitud! té! i! perquè! no! disposa! d’un! pas! inferior!
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tant!important!com!el!pas!que!tendirà!l’alternativa!segona!que!passa!per!sota!de!la!

línia!de!l’AVE!i!que!durà!un!major!manteniment.!!

INDICADOR!IMPACTE!SOCIAL!

Per! quest! indicador! s'han! tingut! en! compte! les! veus! veïnals.! Per! a! l’alternativa!

primera!es!tenen!unes!queixes!rebudes!de!la!zona!residencial!de!Can!Serra,!on!es!

troba!que!la!realització!d’aquesta!carretera!juntament!amb!el!pont!proporcionarà!

molt!de! soroll!degut!al!pas!de!camions.! La!qual! cosa!és!valorat!negativament.! La!

distancia! de! l’obra! a! la! zona! residencial! de! Can! Serra! és! aproximadament! 134m,!

mentre! que! la! distancia! de! l’obra! a! la! zona! residencial! de! Can! Pagà! es!

aproximadament! de! 70! m;! per! tant,! en! la! primera! alternativa! i! haurà! menys!

impacte!que!en! la!segona!tant!durant! l’obra!com!després.!En!el!cas!de! la! tercera!

alternativa! els! camions! proporcionaran! sorolls! als! veïns! del! sud! del! barri! de! Can!

Sala! ja!que!els! camions!passant!per! la! rotonda!que!es! troba!al! sud!d’aquest! tant!

durant!l’obra!com!a!la!finalització!d’aquesta.!

INDICADOR!TECNIC!N!CONSTRUCTIU!

Per! aquest! indicador! s’ha! valorat! positivament! la! facilitat! de! construcció! i! s'ha!

penalitzat! la!dificultat! tècnica.! La!segona!alternativa! fa!que! tinguí!major!dificultat!

tècnica!i!constructiva!ja!que,!com!no!s’ha!trobat!una!millor!ubicació!de!l’obra,!s'ha!

de!realitzar!un!enderroc!de!la!casa!de!Can!Jan!de!Romans,!per!evitar!afeccions!a!la!

depuradora!que!és!troba!a!66m!de!l'obra.!A!més!a!més!la!segona!alternativa!encara!

té!una!dificultat! tècnica!afegida!que!és! la!ampliació!del!pas! inferior!que!és! troba!

sota! les! línies! d’alta! velocitat.! Per! aquests! motius! s’ha! valorat! negativament!

aquesta! alternativa.! Per! altre! banda! l’alternativa! primera! i! la! tercera! son! les! que!

menys! dificultat! tècnica! i! constructiva! tenen,! ja! que! l’única! dificultat! seria! la! de!

construir!el!viaducte!que!salta!el!riu!Tordera.!
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INDICADOR!ECONOMIC!

Per! valorar! l'indicador! econòmic! s’han! tingut! amb! compte! les! longituds! de!

cadascuna! de! les! alternatives! i! s'han! multiplicat! pel! preu! de! la! carretera! per!

kilòmetre,! penalitzant! l’alternativa!més! costosa.! El! preu! per! kilòmetre! es! de! 2,5!

milions!de!euros,!per!una!carretera!de!calçada!única! i!dos!carrils.! Inclou!una!part!

proporcional! d'expropiacions! i! els! desviaments! de! serveis!menors! però! no! inclou!

trasllats! d’oleoductes,! gasoductes! i! línies! elèctriques.! Tampoc! és! té! en! compte!

l'enllaç!amb!la!xarxa!viaria!existent.!En!primer!lloc!la!primera!alternativa!disposa!de!

960!m!de!carretera!i,!sabent!que!el!tram!de!carretera!va!a!2,5!milions!de!euros!el!

kilòmetre,! ens! surt! un! total! de! 2,4! milions! d’euros.! En! segon! lloc! la! segona!

alternativa!disposa!de!980!m;!per!tant!ens!queda!un!cost!de!2,45!milions!d’euros.!

Finalment!la!tercera!alternativa!disposa!de!1287m!i!per!tant!ens!surt!un!cost!de!3,2!

milions!d’euros.!Dit!això!com!no!hi!ha!molta!diferencia!entre! l’alternativa!1! i!2!el!

que!fa!descartar!una!de! l’altre!es! la!realització!de! l’eixamplament!del!pas! inferior!

de!l’alternativa!dos!sota!les!vies!de!l’AVE,!penalitzant!així!aquesta!alternativa.!Per!

altre!banda!si!que!es!pot!veure!una!diferencia!considerable!entre!l’alternativa!1!i!3!

però!aquesta!diferencia!es!veu!compensada!perquè!per!accedir!a!l’alternativa!1!es!

fa!necessària!la!construcció!d’una!rotonda.!D’aquesta!manera!les!dues!alternatives!

queden!equiparades.!!

Per!altre!banda,!un!altre!factor!que!condiciona!l’elecció!entre!l’alternativa!1!i!3!es!el!

cost! que! suposa! als! usuaris! utilitzar! una! alternativa! o! una! altre.! Per! tant! com!

l’alternativa!tres!es!la!alternativa!que!dona!major!recorregit!als!vehicles!per!arribar!

el! mateix! punt! de! destí,! aquesta! serà! penalitzada! ja! que! proporciona! un! major!

desgast!dels!pneumàtics,!major!cost!amb!gasolina,!lubricants...!

!
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INDICADOR!AMBIENTAL!

L’impacte! ambiental! creix! amb! la! llargada! de! la! carretera.! També! és! preveu!més!

impacte!en!funció!del!volum!de!materials!i!la!maquinària!utilitzada.!Es!creu!que!el!

pes!de!l'impacte!serà!el!mateix!tant!per!a!la!alternativa!primera!com!la!segona,!ja!

que! en! la! zona! on! és! farà! l'obra! ja! hi! passa! la! línia! ferroviària! i! perquè! no! hi! ha!

molta!diferencia!entre!longituds.!!

En! canvi! l’alternativa! tres!es! la!més!penalitzada!en!quant!a! impacte!ambiental! ja!

que!divideix! tota! la!plana! i!perquè!com!proporciona!el! recorregut!més! llarg!és! la!

que! fa! que! és! produeixi! un! major! consum! de! combustible! i! per! tant! més!

contaminació.!

3.5. SOLUCIÓ!ADOPTADA!
!

!

Control! Alternativa!0! Alternativa!1! Alternativa!2! Alternativa!3!

Resultat!Final! 100! 50,2! 75,5! 25,2! 53,4!

Taula!4.2:!Taula!Resultats!Anàlisi!multicriteri!

Com!podem!veure! la!puntuació!obtinguda!per!a! les!alternatives!és!ben!dispersa! i!

també!ben!clara.!Això!és!a! causa!del! clar!descart!de! la! segona!alternativa,!per! la!

seva! dificultat! tècnica! i! constructiva! i! també! l’elevat! cost! de! producció.! Per! altre!

banda,! també! s’ha! descartat! l’alternativa! cero! sobretot! per! la! gran!molèstia! que!

provoquen! els! vehicles! passats! al! creua! la! zona! urbana,! provocant! així! aquesta!

necessitat!de!crea!una!nova!variant.!I!també!es!descarta!l’alternativa!tres!per!tenir!

una! major! distancia! de! recorregut! que! la! resta! per! arribar! al! mateix! destí.!

Provocant! així! un! major! consum! de! combustible! i! desgast! dels! cotxes! i! en!

conseqüència!provocant!un!major!impacte.!
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Per!tant!la!solució!que!millor!s’ajusta!a!les!necessitats!és!l'alternativa!1,!ja!que!és!la!

que!més!puntuació!a!tingut!i!és!la!que!més!s'adapta!al!territori.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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APÈNDIX!1.!PLÀNOLS!ALTERNATIVES!

!
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1 INTRODUCCIÓN!

!
L’objecte(d’aquest(annex(és( la(descripció(de( les( característiques(geomètriques(

que(defineixen(el(traçat(de(la(nova(variant(que(donarà(accés(al(polígon(industrial(

de(Can(Vernedes((Santa(Maria(de(Palautordera).((

2 NORMATIVA!VIGENT!!

!
A( continuació( es( cita( la( normativa( vigent( aplicable( en( matèria( de( traçat( i(

utilitzada(en(aquest(Projecte:((

3 “Norma(3.1–I.C.(Trazado,(de(la(Instrucción(de(carreteras”.((

3 “Recomendaciones(sobre(glorietas”.(Ministeri(de(Foment.(Abril(del(2000.(

3 “Instrucció( per( al( disseny( i( projecte( de( Rotondes( (Esborrany)”.(

Departament(de(Política(Territorial(i(Obres(Públiques(de(la(Generalitat(de(

Catalunya.(Març(del(2003.((

3 “Criteris( generals( en( el( disseny( de( Rotondes”,( Departament( de( Política(

Territorial( i( Obres( Públiques( de( la( Generalitat( de( Catalunya.( Desembre(

del(2000.((

3 SITUACIÓ!ACTUAL!!
!
Actualment,( els( habitants( de( Santa( Maria( de( Palautordera( pateixen,( per(

l’interior( del( nucli( urbà,( el( trànsit( de( vehicles( pesats( que( es( dirigeixen( als(

diferents(polígons(industrials(del(municipi.(Aquest(trànsit(genera(problemes(de(

confort( per( als( veïns( dels( barris( afectats( pel( recorregut( dels( vehicles( pesats( i(

inseguretat(pels(conductors(i(vianants.(És(especialment(notable(que(per(realitzar(

el(gir(corresponent(a( la( rotonda(del(Camí(Vell(de(Sant(Celoni,(els(camions(han(

d’invadir(necessàriament(el(carril(contrari.((
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En( vista( de( les( solucions( que( es( plantegen( i( la( situació( actual,( ha( nascut( la(

necessitat(d’aquest(projecte.((

4 TRAÇAT!EN!PLANTA!!

!
El( vial( projectat( s’inicia( al( PK( 2+240( de( la( carretera( BVg5301,( mitjançant( una(

rotonda.(La( finalització(del(vial( s’estableix(a( l’extrem(sud(del(polígon( industrial(

de(Can(Vernedes.(El(vial(té(una(longitud(total(de(1174(metres(i(discorre(pel(sud(

del(nucli(urbà(de(Santa(Maria(de(Palautordera.((

Figura(5.1:(Traçat(en(planta(de(la(nova(variant.(Font:(Elaboració(amb(CAD(

A( part( de( l’estudi( del( traçat( del( tronc( de( la( nova( variant,( s’inclou( en( aquest(

annex(els(càlculs(dels(accessos(a(la(rotonda(que(permet(connectar(la(carretera(

AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:

ESCALA: PC 1 de 1
7/06/2015

PLÀNOL  DE  CONJUNTNova Variant sobre la carretera BV-5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera

Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover

1:4000
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BVg5301(amb(la(nova(carretera.(Aquesta(rotonda(té(el(seu(centre(al(PK(0+000(de(

l’eix( principal,( té( un( radi( exterior( de( 24( metres( i( disposa( de( dos( carrils( de( 4(

metres(d’amplada.((

4.1 CLASSIFICACIÓ!DE!LA!CARRETERA!!

!
El( vial( que( es( projecta( és( una( carretera( convencional( d’una( calçada( 1+1( amb(

velocitat(de(projecte(80km/h(en(la(majoria(del(seu(recorregut(menys(els(últims(

200m(que(es(limita(a(60Km/h.(Segons(la(Norma(3.1gIC(del(Ministeri(de(Foment(

aquest(tipus(de(carretera(queda(englobat(dins(del(Grup(2(amb(la(denominació(

Cg80.((

4.2 SECCIONS!TIPUS!!

!
Tronc!principal!!

3 Calçada(bidireccional(amb(dos(carrils(de(3,50(m.((

3 Vorals(exteriors(d’1,50(m(d’amplada.((

3 Berma( del( costat( del( terraplè( de( 0,75( m( on( s’ubica( la( barrera( de(

seguretat.((

3 Cuneta(revestida(d’1,50(m(d’amplada,(amb(un(talús(3H:1V(del(costat(de(

la(calçada.((

3 Talussos(en( terraplè( i(desmunt(amb( inclinacions(2H:1V.(Pels( terraplens,(

admeten(les(plantacions(sobre(terra(vegetal.((

(

(



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

5!

Figura(5.2:(Secció(tipus(tronc(principal.(

4.3 ELEMENTS!GEOMÈTRICS!!

!
El( traçat( en( planta( està( format( per( la( combinació( de( trams( rectes,( corbes(

circulars(i(corbes(de(transició(entre(rectes(i(alineacions(circulars((clotoides).(Els(

paràmetres(de(les(corbes(de(transició(són(els(corresponents(per(a(una(velocitat(

de(projecte(de(60km/h.((

La(planta(i(l’alçat(es(defineixen(amb(un(eix(únic(i(continu,(coincidint(amb(l’eix(de(

la(carretera.((

S’ha(tingut(en(compte(la(coordinació(entre(la(planta(i(l’alçat(per(tal(d’evitar(les(

pèrdues(visuals(de(traçat.((

4.3.1 RECTES!!

!
Els( trams( en( recta( de( la( nova( variant( estan( limitats,( tant( en( longitud(màxima(

com(en(longitud(mínima.(La(finalitat(d’aquesta(decisió(és(que(no(es(produeixin(

problemes(d’enlluernament,( incomoditat,( etc.( ja(que(afecten(directament(a( la(

seguretat(vial(de(la(nova(carretera.(Aquestes(longituds(màxima(i(mínimes(vénen(

determinades(per(la(velocitat(de(projecte.((

En(el(tronc(del(vial(es(té(una(recta(de(770(metres,(que(compleixen(la(normativa(

“Norma(3.1gI.C.(Trazado”(per(aquest(vial((velocitat(de(projecte(de(80km/h),((
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4.3.2 CORBES!!

!
El( radi( mínim( dels( acords( circulars( depèn( de( la( velocitat( de( projecte( i( la(

categoria(de(carretera,(i(depèn(dels(següents(aspectes:((

3 Visibilitat(d’aturada(en(tota(la(seva(longitud.((

3 Peralt(i(fregament(transversal(mobilitzat.((

3 Coordinació(del(traçat(en(planta(i(alçat.((

Pel(que(fa(al(peralt(de(les(corbes(circulars,(en(una(carretera(del(grup(2,(aquest(

ve(donat(per(les(següents(expressions:((

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((50(<(R(<(350((((((((((((((((((((((P=(7,00%(

((((((((((((((((((((((((((350(<(R(≤(2500(((((((((((((((((P(=(7(–(6,08(t((1g350/R)(t(1,3(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((2500(<(R(<(3500(((((((((((((((P(=(2,00(%(

3500(≤(R((((((((((((((((((((((((((((((P=(bombeig(

La( velocitat( de( projecte,( el( peralt( i( el( coeficient( de( fregament( transversal(

mobilitzat(es(relacionen(mitjançant(l’expressió:((

(

A( partir( d’aquesta( expressió( es( determina(que( els( radis( del( tronc(del( nou( vial(

han(de(ser(majors(o(iguals(a(135(metres.(En(el(traçat(projectat(el(tronc(del(vial(

presenta(un(acord(circulars(amb(radi(de(135(metres.(Per(tant,(es(compleixen(els(

requisits(de(la(normativa.((

(

6 
 

En el tronc del vial es tenen rectes de 232,6 metres, 161,1 metres i 484,2 metres, que 
compleixen la normativa  “Norma 3.1-I.C. Trazado” per aquest vial (velocitat de projecte de 
80km/h), 

 

4.3.2 Corbes 

El radi mínim dels acords circulars depèn de la velocitat de projecte i la categoria de carretera, 
i depèn dels següents aspectes: 

-Visibilitat d’aturada en tota la seva longitud. 

- Peralt i fregament transversal mobilitzat. 

- Coordinació del traçat en planta i alçat. 

 

Pel que fa al peralt de les corbes circulars, en una carretera del grup 2, aquest ve donat per les 
següents expressions:  

50 < R < 350   P= 7,00 % 

350 < R ≤ 2500   P = 7 – 6,08 · (1-350/R) · 1,3 

2500 < R < 3500   P = 2,00 % 

3500 ≤ R    P= bombeig 

 

La velocitat de projecte, el peralt i el coeficient de fregament transversal mobilitzat es 
relacionen mitjançant l’expressió:   

!"#$ =
&'

127 · ,-. + 0
1002

 

 

A partir d’aquesta expressió es determina que els radis del tronc del nou vial han de ser majors 
o iguals a 265 metres. En el traçat projectat el tronc del vial presenta acords circulars amb 
radis de 600 metres i de 350 metres. Per tant, es compleixen els requisits de la normativa. 

Tanmateix, com que l’accés a la nova rotonda del polígon industrial de Can Vernedes es 
projecta per a una velocitat de 40 km/h, al presentar un acord circular de 100 metres de radi 
es compleixen els requisits normatius. 
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5 TRAÇAT!EN!ALÇAT!!

!
L’eix(de(definició(en(alçat(de( la(variant(coincideix(amb( la( línia(que(delimita(els(

dos(carrils(de(la(carretera,(és(a(dir,(l’eix(de(la(calçada.((

Cal( destacar( que( la( traça( de( la( variant( discorre( per( un( terreny( bastant( pla,(

exceptuant(l’obstacle(que(constitueix(el(riu(Tordera(i(un(ressalt(al(principi(de(de(

la(carretera.(A(més(a(més,( l’obra(s’ubica(entre(dos(grans(espais(protegits((Parc(

Natural( del(Montseny( i( El( Corredor( del(Montnegre),( amb( el( que( s’ha( intentat(

que(el(volum(de(terres(a(aportar(sigui(el(més(petit(possible(per(tal(de(minimitzar(

l’impacte(ambiental.((

5.1 ELEMENTS!GEOMÈTRICS!

!
El(traçat(en(alçat(es(troba(definit(pels(següents(elements:((

5.1.1 RAMPES!I!PENDENTS!!

!
En(aquest(vial(projectat,(la(rasant(pot(tenir(un(pendent(màxim(del(5,0%,(ja(que(

es(tracta(d’una(carretera(Cg80.(En(cas(excepcional,(aquest(valor(màxim(pot(ser(

augmentat( fins( a( un( valor( del( 7,0%.( ( Per( altre( banda( als( últims( 200m( de(

carretera(es(projecta(per(una(velocitat(de(60(Km/h,(per(tant(la(pendent(màxima(

pot(ser(del(6%.((

En( qualsevol( dels( casos,( en( aquest( vial( projectat( es( presenta( un( pendent( o(

rampa(màxima,(en(funció(del(sentit(del(circulació,(del(4,3%.((

(

(
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5.1.2 ACORDS!VERTICALS!!

!
Tal( i( com( s’indica( en( la( instrucció( de( traçat,( els( acords( verticals( entre( rectes(

seran(paràboles(definides(per(el(paràmetre(Kv(tal(que:((

(

Essent(θ(el(valor(absolut(de(la(diferència(algebraica(de(les(inclinacions((en(tant(

per(ú)(en(els(extrems(de(l’acord(vertical.((

Els( acords( del( traçat( de( la( variant,( així( com( dels( accessos( a( les( rotondes,(

compleixen(els(requisits(exigits(per(la(“Norma(3.1gI.C”.((

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(
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5.1.2 Acords verticals 

Tal i com s’indica en la instrucció de traçat,  els acords verticals entre rectes seran paràboles 
definides per el paràmetre Kv tal que: 

34 =
5
6 

essent θ el valor absolut de la diferència algebraica de les inclinacions (en tant per ú) en els 
extrems de l’acord vertical. 

Els acords del traçat de la variant, així com dels accessos a les rotondes, compleixen els 
requisits exigits per la “Norma 3.1-I.C”.  
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APÈNDIX!1.!LLISTAT!DE!TRAÇAT!
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1 INTRODUCCIÓ%%

!
L’objecte!d’aquest!annex!és!el!desenvolupament!de!l’estudi!de!trànsit.!En!aquest!es!

presentaran!les!dades!recopilades!de!trànsit!a!fi!d’assegurar!un!dimensionament!i!

nivell!de!servei!adients!del!vial!des!de!l’any!de!posada!en!servei!fins!a!l’any!horitzó,!

d’acord! amb! la! normativa! existent.! Així!mateix,! es! cataloga! el! trànsit! de! vehicles!

pesants!a!fi!d’escollir!el!tipus!de!ferm!necessari.!!

2 RECOLLIDA%DE%INFORMACIÓ%%

!

El!desenvolupament!de!l’estudi!de!trànsit!de!la!nova!variant!requereix!conèixer,!en!

primer!lloc,!la!Intensitat!Mitja!Diària!(IMD)!de!la!carretera!BVe5301.!Es!consulta!el!

Pla!d’Aforaments!de!la!Generalitat!de!Catalunya!del!2012.!!

!

Només! es! tenen! dades! d’aforament! de! la! BVe5301! en! el! tram! entre! la! Ce35! i! la!

rotonda!d’accés!a!Santa!Maria!de!Palautordera!(Figura!1).!Aquestes!dades!són,!del!

2012,!les!següents:!!

IMD!=!9376!vehicles/dia!

!

%!Vehicles!pesats!=!4,74!%!

!

!



!
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!
Figura!6.1.!Tram!on!s’identifiquen!les!dades!de!aforament.!Font:!Google!Maps.!

!

Per!a!determinar!quin!és!el!percentatge!de!vehicles!pesats!que!circulen!per!la!BVe

5301!amb!destí! al!polígon! industrial! s’ha! fet!una!mesura! inesitu.!Aquesta!mesura!

s’ha! realitzat! mitjançant! dues! persones! (Figura! 6.2):! una! en! l’actual! BVe5301!

(Individu!A)!i!l’altra!en!l’accés!al!polígon!industrial!(Individu!B).!!

!

Els! dos! individus! es! trobaven! en! contacte! de! forma! permanent! mitjançant! “via!

telefonica”.!L’individu!A!es!dedicava!a!comptar!els!vehicles!pesats!i!a!comunicar!el!

nombre!de!matrícula!de!cada!un!d’ells!a!l’individu!B.!L’individu!B!contrastava!quins!

d’aquests!arribaven!al!polígon! industrial! i!quins!d’aquests!no.!D’aquesta! forma!es!

podia! determinar! el! percentatge! de! vehicles! pesats! que! circulen! per! la! BVe5301!

amb!destí!al!polígon.!!



!
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Per!tal!de!donar!validesa!a!aquest!mètode,!les!mesures!es!van!fer!en!dues!franges!

temporals! diferents! d’una! hora! de! durada:! de! 8h! a! 9h! y! de! 16h! a! 17h.! Les! dues!

mesures!es!van!fer!durant!una!setmana!durant!els!dies!laborables!i!per!un!sol!sentit!

de!circulació.!!

!

!!
Figura!6.2:!Emplaçament!individus.!Font:!Google!Maps!

!

Els!resultats!mitjans!obtinguts!en!aquestes!mesures!es!mostren!en!la!següent!taula:!!

8!a!9!h! 16!a!17h!

Nº!VP!BVe

5031!

Nº!VP!

Polígon!

%!VP!

Polígon!

Nº!VP!BVe

5031!

Nº!VP!

Polígon!

%!VP!

Polígon!

49! 46! 93,8! 25! 23! 92!

!

Es!suposa!que!el!comportament!en!l’altre!carril!és!similar!(els!vehicles!que!van!al!
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polígon!tornen!pel!mateix!camí)!i,!per!tant,!el!percentatge!mig!de!vehicles!pesats!

que!circulen!a!la!carretera!es!pot!calcular!com!la!mitja!dels!dos!calculats!

anteriorment.!El!valor!d’aquest!percentatge!és!del!92,9%.!!

Conegut!el!valor!del!percentatge!anterior,!l’IMD!de!vehicles!pesats!que!circularia!el!

2012!per!la!nova!carretera!seria:!!

!

IMDp!=!IMD2012!r!%Veh.!Pesats2012!r!%!VP!Polígon!=!413!veh.!pesats/dia!

!

Es! considera! que! el! percentatge! de! vehicles! pesats! sobre! el! nombre! de! vehicles!

totals!és!del!15%,!valor!que!s’obté!a!partir!d’altres!experiències!similars.!Així!doncs,!

Les!dades!de!tràfic!al!2012!per!a!la!nova!carretera!haurien!estat:!!

!

IMD2012!=!3181!vehicles/dia!%!

!

Vehicles!pesats!2012!=!15%!

3 PRONÒSTIC%DE%TRÀNSIT%FUTUR%%

!

Les!dades!de!trànsit!disponibles!no!són!dades!actuals,!ni!són!les!dades!de!l’any!en!

que! es! preveu! que! la! variant! entri! en! servei! (2016).! Les! dades! de! trànsit!

s’actualitzen! aplicant! un! coeficient! de! creixement! anual! raonable,! capaç! de!

preveure!la!IMD!tant!a!l’any!de!posada!en!servei!com!a!l’any!horitzó.!Considerant!

que!la!infraestructura!tindrà!una!vida!útil!de!30!anys,!l’any!horitzó!serà!el!2046.!!

!

En!aquest!estudi!es!considera!que!el!creixement!anual!del!trànsit!és!lineal,!amb!un!

valor!del!2,5%.!Aquest!valor!és!molt!habitual!en!aquest!tipus!de!vies.!!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

6!

!

Un!cop!coneguts!la!IMD!de!l’any!2012!i!el!factor!de!creixement!lineal!del!trànsit,!es!

pot!fer!una!estimació!de!la!IMD!per!l’any!2016!i!per!l’any!2046.!Aquesta!estimació!

es!duu!a!terme!aplicant!la!expressió!següent:!!

!

on:!!

!
!

IMDn:!intensitat!mitja!diària,!en!vehicles/dia,!de!l’any!en!el!que!es!vol!conèixer!el!

trànsit.!!

!

IMD0:! intensitat!mitja!diària,!en!vehicles/dia,!de! l’any!del!que!es!tenen!dades!(en!

aquest!cas!el!2012).!!

!

f:!factor!de!creixement!lineal!(en!aquest!cas!pren!un!valor!de!0,025).!

!

n!és!el!nombre!d’anys!que!transcorren!des!de!l’any!en!que!es!tenen!dades!i!l’any!en!

que!es!vol!conèixer!el!trànsit.!!

Aleshores,!a!l’any!de!posada!en!servei!s’obté:!!

!

IMD2016!=!3511!vehicles/dia!

!

i!per!l’any!horitzó:!!

!

IMD2044!=!7365!vehicles/dia!

!

5 
 

Conegut el valor del percentatge anterior, l’IMD de vehicles pesats que circularia el 2011 per la 
nova carretera seria: 

IMDp = IMD2011 · %Veh. Pesats2011 · % VP Polígon = 443 veh. pesats/dia 

Es considera que el percentatge de vehicles pesats sobre el nombre de vehicles totals és del 
15%, valor que s’obté a partir d’altres experiències similars. Així doncs, Les dades de tràfic al 
2011 per a la nova carretera haurien estat: 

IMD2011 = 2956 vehicles/dia 

% Vehicles pesats2011 = 15% 

 

3. PRONÒSTIC DE TRÀNSIT FUTUR 

Les dades de trànsit disponibles no són dades actuals, ni són les dades de l’any en que es 
preveu que la variant entri en servei (2014). Les dades de trànsit s’actualitzen aplicant un 
coeficient de creixement anual raonable, capaç de preveure la IMD tant a l’any de posada en 
servei com a l’any horitzó. Considerant que la infraestructura tindrà una vida útil de 30 anys, 
l’any horitzó serà el 2044. 

En aquest estudi es considera que el creixement anual del trànsit és lineal, amb un valor del 
2,5%. Aquest valor és molt habitual en aquest tipus de vies. 

Un cop coneguts la IMD de l’any 2011 i el factor de creixement lineal del trànsit, es pot fer una 
estimació de la IMD per l’any 2014 i per l’any 2044. Aquesta estimació es duu a terme aplicant 
la expressió següent: 

!"#$ = !"#& · (1 + +)$ 

on:  
 

- IMDn: intensitat mitja diària, en vehicles/dia, de l’any en el que es vol conèixer el 
trànsit. 
 
- IMD0: intensitat mitja diària, en vehicles/dia, de l’any del que es tenen dades (en 
aquest cas el 2011). 
 
- f: factor de creixement lineal (en aquest cas pren un valor de 0,025). 
 
- n és el nombre d’anys que transcorren des de l’any en que es tenen dades i l’any en 
que es vol conèixer el trànsit. 
 
 

 
Aleshores, a l’any de posada en servei s’obté: 
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El!trànsit!de!vehicles!pesats,!coneixent!el!percentatge!d’aquests!en!anys!anteriors,!

es!considera!constant!durant!tota!la!vida!útil!de!la!carretera.!!

4 CATEGORIA%DE%TRÀNSIT%%

!

Per!determinar!la!categoria!del!trànsit!del!nou!vial,!d’acord!amb!la!Norma!6.1!–!IC,!

s’ha! de! conèixer! la! intensitat! mitja! diària! de! vehicles! pesats,! per! el! carril! de!

projecte,!l’any!de!posada!en!servei!(IMDP).!!

!

La! Norma! 6.1! IC! estableix! que,! en! calçades! de! dos! carrils! i! amb! doble! sentit! de!

circulació,!incideix!sobre!cada!carril!la!meitat!dels!vehicles!pesats!que!circulen!per!

la!calcada.!Aleshores,!la!IMDP!serà:!!

!

!"#! =
!"#!"#$

2 ·%!"ℎ.!"#$%# = 3511
2 · 0.15 = !"#!!"#.!"#$%#/!"#!

!

Amb!aquesta!IMDp!prevista!pel!carril!de!projecte,!per!a!l’any!de!posada!en!servei,!i!

d’acord!amb! l’apartat!4!de! la!Norma!6.1!–! IC,! s’obté!una!categoria!de! trànsit!pel!

tronc!principal!de!la!variant!T2.!Una%categoria%de%trànsit%T2!pel!vial.!!

5 NIVELL%DE%SERVEI%DEL%VIAL%%

!

La! Norma! 3.1! –! IC! estableix! que! el! nivell! de! servei! és! una! mesura! qualitativa,!

descriptiva!de!les!condicions!de!circulació!d'un!corrent!de!tràfic.!Aquest!es!descriu!

en! funció!de!certs! factors!com! la!velocitat,!el! temps!de!recorregut,! la! llibertat!de!

maniobra,!les!interrupcions!de!tràfic,!la!comoditat!i!conveniència,!i!la!seguretat.!!



!
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A!fi!de!determinar!el!nivell!de!servei!del!vial!projectat,!i!seguint!la!Norma!3.1eIC,!es!

seguirà!la!metodologia!proposada!en!el!“Highway!Capacity!Manual”.!!

!

5.1 Descripció%dels%nivells%de%servei%%

!

El!“Highway!Capacity!Manual”!indica!que!el!nivell!de!servei!d'una!carretera!de!dos!

carrils! és! una! mesura! de! la! qualitat! del! servei! que! presta! la! carretera.! Aquesta!

qualitat!de!servei!és!definida!pels!tres!criteris!següents:!!

!

3 Velocitat!mitja!de!recorregut,!que!representa!la!mobilitat.!!!

3 Capacitat,!que!representa!l'accessibilitat.!!!

3 Percentatge! de! demora! en! temps,! que! és! la!mesura! essencial! de! la!

qualitat!del!servei!!(relaciona!velocitat!mitja!de!recorregut!i!capacitat).!

!!

!

Aquest! manual! caracteritza! el! funcionament! dels! diferents! trams! homogenis! de!

carretera,!mitjançant!els!nivells!de!servei.!Aquests!nivells!es!defineixen!per!a!poder!

representar! els! dominis! de! funcionament! raonable! de! les! tres! variables! crítiques!

representatives!del!trànsit:!velocitat,!densitat!i!intensitat.!!

!

Els! nivells! de! servei! es! classifiquen! en! sis! categories! diferents,! de! la! A! a! la! F,! de!

millor! a! pitjor! nivell! de! servei,! respectivament.! A! continuació! es! descriuen! les!

condicions!operatives!existents!a!cadascun!d’aquests!nivells!de!servei.!!

!

!

!



!
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Nivell!de!servei!A!!

!

Descriu! operacions! fonamentalment! en! règim! lliure.! La! velocitat! lliure! preval! en!

general! com! a! velocitat! operativa.! Els! vehicles! circulen! sense! pràcticament!

restricció!alguna!a!la!seva!capacitat!de!maniobra!dins!de!la!corrent!circulatòria.!!

!

Nivell!de!servei!B!!

!

També! representa! unes! condicions! raonables! de! flux! lliure,! mantenintese! en!

general! les!velocitats!al!nivell!de! la!velocitat! lliure.!La!capacitat!de!maniobra!dins!

del! corrent! circulatòria! queda! només! lleugerament! restringida! i! el! nivell! de!

comoditat!general!física!i!psicològica!proporcionada!als!conductors!és!encara!alt.!!

Nivell!de!servei!C!!

!

La! llibertat! al! corrent! circulatori! està! notablement! restringida,! i! es! requereix! una!

major!cura! i!vigilància!per!part!del!conductor!als!canvis!de!carril.!Els! incidents!de!

menor!entitat!poden!encara!absorbirese,!però!les!deterioracions!locals!al!servei!son!

ja! importants.! Són! d’esperar! cues! enrere! de! qualsevol! bloqueig! significatiu.! El!

conductor! experimenta! ja! un! increment! notable! a! la! tensió! degut! a! la! necessitat!

d’una!vigilància!addicional!per!poder!operar!amb!seguretat.!!

!

Nivell!de!servei!D!!

!

És!el!nivell!en!el!qual!les!velocitats!comencen!a!declinar!lleugerament!al!augmentar!

la!intensitat.!En!aquest!domini,! la!densitat!comença!a!deteriorarese!una!mica!més!

de!pressa!segons!es!va!incrementant!la!intensitat.!La!llibertat!de!maniobra!dins!del!

corrent!circulatòria!està!seriosament!limitada,!i!el!conductor!experimenta!nivells!de!
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comoditat! física! i! psicològicament! molt! reduïts.! Es! d’esperar! que! fins! i! tot! en!

incidents!de!menor!entitat!es!generen!cues!substancials!degut!a!que!la!corrent!de!

trànsit!té!poc!espai!per!absorbir!les!alteracions!produïdes.!!

!

Nivell!de!servei!E!!

!

Les! operacions! en! aquest! nivell! són! volàtils,! perquè! virtualment! no! existeixen!

intervals! buits! utilitzables! a! la! corrent! circulatòria.! Qualsevol! alteració! la! corrent!

circulatori!genera!una!ona!de!pertorbació!que!es!propaga!flux!dalt.!Si!es!circula!en!

capacitat!(la!intensitat!iguala!a!la!capacitat!de!la!secció),!no!existeix!possibilitat!de!

dissipar! ni! la! més! mínima! alteració.! Qualsevol! incident! pot! produir! seriosos!

colrlapses! i! cues! de! gran! magnitud.! La! capacitat! dins! de! la! circulació! és!

extremadament!limitada!i!el!nivell!de!comoditat!física!i!psicològica!que!pot!arribar!

als!conductors!es!molt!baix.!!

!

Nivell!de!servei!F!!

!

Descriu!un!flux!forçat!o!en!situació!de!colrlapse.!!

!

5.2 Nivell%de%servei%de%l’any%de%posada%en%servei%%

5.2.1 CÀLCUL%DE%LA%VELOCITAT%LLIURE%(VL)%%

!

La!velocitat!lliure!es!determina!segons!la!següent!expressió:!!

!

VL=VLB−fLS!–fA!

!
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on:!!

!

VL:!Velocitat!lliure!real.!!

!

VLB:!valor!que!s’assumeix!igual!a!80!Km/h.!!

!

fLS:!factor!d’ajust!per!amplada!de!carrils,!vorals!i!distància!a!obstacles!(Taula!20e5!

del!HCM).!

!

fA:!factor!d’accessos!o!interseccions!(Taula!20e6!del!HCM)!!

!

Segons!les!característiques!del!traçat!del!vial,!com!l’ample!de!carril! (3.5m),!ample!

de!vorals!(1.5m),!i!el!número!de!punts!d’accés!per!quilòmetre!es!(1),!els!valors!que!

s’obtenen!de!les!taules!del!HCM!són:!!

!

fA!=!0,66!

fLS!=!2,8!

!

En!conseqüència,!la!velocitat!lliure!de!la!nova!variant!és:!

!

%VL%=%76,54%km/h%

%

5.2.2 CÀLCUL%DE%LA%INTENSITAT%PUNTA%EQUIVALENT%(IPE)%%

!

La!intensitat!punta!equivalent!és!la!intensitat!horària!solrlicitada!per!la!carretera!i,!

segons!el!HTC,!es!calcula!mitjançant!la!següent!expressió:!!
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!

!
on:!!

!

IP:!correspon!a!la!intensitat!horària!equivalent!a!la!tassa!del!quart!d’hora!de!major!

trànsit! total! de! la! calçada,! obtinguda! sobre! la! intensitat! a! l’hora! 30! (IH30).! La!

intensitat! a! l’hora! 30! és! la! intensitat! superada! un! màxim! de! 30! hores! a! l’any,! i!

s’utilitza! com!a! hora! de! projecte.! En! el! cas! de! no! tenir! dades! concretes,! com!en!

aquest!estudi,!es!calcula!aplicant!un!coeficient!corrector!k,!que!s’obté!de!les!corbes!

horàries!classificades,!mitjançant!la!següent!expressió:!!

!

IP!=!IH30!=!IMD2016!r!k!

!

Aquesta!constant!se!sol!representar!per!un!percentatge,!que!en!termes!generals!es!

troba!entre!11%!i!17%.!No!obstant,!s’acostuma!a!prendre!valors!entre!el!12%!i!el!

14%.! Com! que! la! IMD2016! per! un! carril! de! la! variant! serà! de! 1854! vehicles/dia,!

llavors! la! IH30! serà! aproximadament! igual! al! 15%! d’aquest! valor,! es! a! dir,! 278!

vehicles/dia.!!

!

FHP:!factor!d’hora!punta.!!

!

fG:!factor!de!tipus!del!terreny!(Taula!20e8!del!HCM)!!

!

fHV:!factor!de!vehicles!pesats,!calculat!a!partir!de!l’expressió:!!

!

9 
 

 
fA = 0,83 
fLS = 3,6 

En conseqüència, la velocitat lliure de la nova variant és: 

FFS = 75,57 km/h 

 

5.2.2 Càlcul de la intensitat punta equivalent (IPE) 

La intensitat punta equivalent és la intensitat horària sol·licitada per la carretera i, segons el 
HTC, es calcula mitjançant la següent expressió: 

!:R = !:
ST: · +UV · +W

 

on: 

- IP: correspon a la intensitat horària equivalent a la tassa del quart d’hora de major 
trànsit total de la calçada, obtinguda sobre la intensitat a l’hora 30 (IH30). La intensitat 
a l’hora 30 és la intensitat superada un màxim de 30 hores a l’any, i s’utilitza com a 
hora de projecte. En el cas de no tenir dades concretes, com en aquest estudi, es 
calcula aplicant un coeficient corrector k, que s’obté de les corbes horàries 
classificades, mitjançant la següent expressió: 
 

IP = IH30 = IMD2014 · k 
 

Aquesta constant se sol representar per un percentatge, que en termes generals es troba 
entre 11% i 17%. No obstant, s’acostuma a prendre valors entre el 12% i el 14%. Com que la 
IMD2014 per un carril de la variant serà de 1591 vehicles/dia, llavors la IH30 serà 
aproximadament igual al 15% d’aquest valor, es a dir, 239 vehicles/dia. 

 
- FHP: factor d’hora punta. 
- fG: factor de tipus del terreny (Taula 20-8 del HCM) 
- fHV: factor de vehicles pesats, calculat a partir de l’expressió: 

fHV = 100/(100 - %vp + %vp·E) 

on: 

- %vp: percentatge de vehicles pesats 
- E: taula 20-10 del HCM, per al càlcul de PTSF 
 

D’acord amb els valors citats anteriorment, el tipus de terreny ondulat que caracteritza la zona 
de projecte, i usant les taules indicades, obtenim els següents valors: 
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!!" =
100

100 +%!" · (! − 1)!

!

on:!!

!

%vp:!percentatge!de!vehicles!pesats!!

E:!taula!20e10!del!HCM,!per!al!càlcul!de!PTSF!!

!

D’acord!amb!els!valors!citats!anteriorment,!el!tipus!de!terreny!pla!que!caracteritza!

la!zona!de!projecte,!i!usant!les!taules!indicades,!obtenim!els!següents!valors:!!

!

IP!=!526!vehicles!/!hora!!

FHP!=!0,97!!

fG.PTSF!=!1!

fHV.PTSF!(%vp=15;!E=1,1)!=!0,99!

!

Aleshores!la!intensitat!punta!equivalent,!que!servirà!per!obtenir!el!percentatge!de!

temps!de!demora!(PTSF),!és!:!!

!

IPEPTSF!=!547!vehicles!/!hora!

!

5.2.3 CÀLCUL%DEL%PERCENTATGE%DEL%TEMPS%DE%DEMORA%(PTSF)%%

!

El!percentatge!de!temps!de!demora,!d’acord!amb!el!HCM,!es!determina!mitjançant!

la!següent!expressió:!!

!

PTSF!=!BPTSF!+!fd/np!
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!

on:!!

!

BPTSF:!Es!calcula!segons!la!següent!expressió:!!

!

=38!

!

fd/np:! percentatge! de! zones! de! prohibit! avançar! i! repartiment! per! sentits! (Taula!

20e12! del! HCM).! En! aquest! estudi! es! prenen! uns! repartiments! per! sentit! de!

circulació!del!50/50!i!la!prohibició!de!adelantament!del!30%.!

!

Amb!aquestes!condicions!s’obté:!!

!

fd/np!=14,14!

!

Aleshores!el!percentatge!de!temps!de!demora!pel!vial!que!es!projecta!és:!!

!

PTSF!=!52%!

!

5.2.4 DETERMINACIÓ%DEL%NIVELL%DE%SERVEI%(NS)%%

!

Un!cop!calculat!el!percentatge!de!temps!de!demora,!es!determinen!els!nivells!de!

servei!corresponents.!!

!

Com!el!nou!vial!és!una!carretera!Classe!II,!segons!el!HCM,!coneixent!només!el!valor!

de!PTSF!podem!determinar!el!nivell!de!servei!mitjançant!la!Taula!20e4.!!

10 
 

- IP = 477 vehicles / hora 
- FHP = 0,95 
- fG.PTSF = 1 
- fHV.PTSF (%vp=15;  E=1,1) = 1,46 
 

Aleshores la intensitat punta equivalent, que servirà per obtenir el percentatge de temps de 
demora (PTSF), és : 

IPEPTSF = 344 vehicles / hora 

 

 

5.2.3 Càlcul del percentatge del temps de demora (PTSF) 

El percentatge de temps de demora, d’acord amb el HCM, es determina mitjançant la següent 
expressió: 

PTSF = BPTSF + fd/np 

on: 

 
- BPTSF: Es calcula segons la següent expressió: 
 

X:YZS = 100(1 − 7\&.&&&]^_`abcdef) 
 

- fd/np: percentatge de zones de prohibit avançar i repartiment per sentits (Taula 20-12 
del HCM). En aquest estudi es prenen uns repartiments per sentit de circulació del 
50/50. 
 

Amb aquestes condicions s’obté: 

- fd/np = 19,5 
- BPTSF = 26,1 
 

Aleshores el percentatge de temps de demora pel vial que es projecta és: 

PTSF = 45,61% 
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!

Aleshores:!!

!

NSPTSF(2016)!=!B!

!

Per!tant,!el!nou!vial!presentarà!l'any!de!posada!en!servei!(2016)!un!nivell!de!servei!

B.!!

5.3 Nivell%de%servei%a%l’any%horitzó%%

!

Per!a!determinar!el!nivell!de!servei!del!vial!a! l’any!horitzó!(2046)!s'actualitzen!els!

diferents! valors!necessaris!per! a! realitzar! els! càlculs.!Amb!els! valors! actualitzats! i!

seguint!els!mateixos!passos!que!per!determinar!el!nivell!de! servei!de! l’any!2016,!

s’obté!que:!!

!

PTFS!=!70%!

!

Aleshores,!el!nivell!de!servei!en!l’any!horitzó!serà:!!

!

NSPTSF(2046)!=!C!

!

!

!

!

!

!

!
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APÈNDIX%1.%DADES%DE%AFORAMENTS%

!

!



29204148
B

V
-2041

4,000
G

avà
Cob.

2
S.T.C.B.

 Avinguda de Joan Carles I, G
avà -  BV-2411 (cont.), Begues

100%
8.885

7,66%
68,8

2012

29211528
B

V
-2115

2,000
Vilanova i la G

eltrú
Cob.

2
S.T.C.B.

C-31, Vilanova i la G
eltrú // C-32, Vilanova i la G

eltrú
100%

5.281
6,16%

65,2
2012

29211558
B

V
-2115

5,000
Cubelles

Cob.
2

S.T.C.B.
C-32, Vilanova i la G

eltrú // TP-2115, l'Arboç
100%

1.264
6,44%

60,7
2012

29224108
B

V
-2241

0,820
St. Sadurní A.

Cob.
2

S.T.C.B.
 BP-2151 (PK 9.300), a Sant Sadurní d'Anoia  - BV-2247, a Espiells 

100%
7.416

4,86%
49,0

2012

29224148
B

V
-2241

4,000
St. Sadurní A.

Cob.
2

S.T.C.B.
 BV-2247, a Espiells - BV-2249, M

asquefa
100%

4.786
4,83%

65,9
2012

29224188
B

V
-2241

8,000
M

asquefa
Cob.

2
S.T.C.B.

 BV-2249, M
asquefa  - B-224 (PK 13.750) 

100%
6.551

5,53%
59,6

2012

29224408
B

V
-2244

0,480
St. Sadurní A.

Cob.
2

S.T.C.B.
BV-2427 - AP-7  //   C-243b, St. Sadurní

100%
13.557

12,75%
67,8

2012

29224428
B

V
-2244

1,650
St. Sadurní A.

Cob.
2

S.T.C.B.
C-243b // BV-2241 St. Sadurní

100%
9.719

9,54%
72,3

2012

29241108
B

V
-2411

15,000
Begues

Cob.
2

S.T.C.B.
BV-2041 (cont.), a Begues - N

-340 (PK 1.218.475), a Avinyonet del 
Penedès

100%
2.041

1,76%
62,0

2012

29242118
B

V
-2421

1,500
La Palm

a de 
Cervelló

Cob.
2

S.T.C.B.
B-24, Cervelló // La Palm

a de Cervelló
100%

18.434
4,91%

59,7
2012

32421048
 B

V
-2421  

4,000
La Palm

a de 
Cervelló

Cob.
2

S.T.C.B.
La Palm

a de Cervelló // Corbera de Llobregat
100%

12.204
4,44%

52,5
2012

29242908
B

V
-2429

23,000
St Cugat S.

Cob.
2

S.T.C.B.
C-243a (PK 3.175) - Sant Cugat Sesgarrigues

100%
1.444

2,66%
49,8

2012

29403118
B

V
-4031

1,000
La Pobla de Lillet

Cob.
2

S.T.C.B.
B-402 (PK 10.040), a la Pobla de Lillet - G

I-400, Toses
100%

428
0,00%

48,9
2012

29424128
B

V
-4241

2,000
Berga

Cob.
2

S.T.C.B.
BV-4242, accés Santuari de Q

ueralt // LP Barcelona -Lleida (cont.LV-4241) 
100%

236
8,11%

43,7
2012

34405028
 B

V
-4405  

2,000
 O

lost  
Cob.

2
S.T.C.B.

 B-432 (PK 0) i C-154 (PK 19,730), O
lost - BP-4653 O

lost  
100%

2.719
3,86%

41,1
2012

34501068
 B

V
-4501  

5,900
Santpedor

Cob.
2

S.T.C.B.
Intersecció am

b la C-25 Sant Fruitós de Ba ges - BV-4511 (PK 6,140), a 
Santpedor  

100%
7.479

7,65%
48,6

2012

29451108
B

V
-4511

0,800
Sant Fruitos del 

Ba ges
Cob.

2
S.T.C.B.

B-451 (PK 1.275), al Pont de Cabrianes // C-25
100%

3.776
2,58%

69,0
2012

29451148
B

V
-4511

3,800
Santpedor

Cob.
2

S.T.C.B.
C-25 // Santpedor (BV-4501)

100%
7.312

5,74%
72,3

2012

29451178
B

V
-4511

7,000
Santpedor

Cob.
2

S.T.C.B.
Santpedor (BV-4501) - C-55 (PK 39.870) 

100%
3.278

2,93%
83,4

2012

29510518
B

V
-5105

0,600
La Roca del V.

Prim
.

2
S.T.C.B.

C-60 // AP-7 - C-35, La Roca del Vallès
100%

25.326
5,28%

63,4
2012

29510538
B

V
-5105

3,020
Cardedeu

Cob.
2

S.T.C.B.
AP-7 -C-35 // C-251, Cardedeu

100%
11.075

5,63%
70,4

2012

29530118
B

V
-5301

0,325
Sta. M

aria P.
Cob.

2
S.T.C.B.

C-35 (PK 53.072) - Rotonda am
b la BV-5301ant 

100%
9.376

4,74%
66,8

2012

29530108
B

V
-5301

10,000
Fogars de M

.
Cob.

2
S.T.C.B.

Rotonda am
b la BV-5301ant - Cruïlla de la BV-5307

100%
1.032

2,23%
63,3

2012

29530128
B

V
-5301

28,000
Brull, el

Cob.
2

S.T.C.B.
Cruïlla de la BV-5307 - El Brull

100%
174

0,57%
30,5

2012

35303078
 B

V
-5303  

7,400
 Seva  

Cob.
2

S.T.C.B.
 BV-5305, a Balenyà - BV-5301, Seva  

100%
4.545

2,09%
65,0

2011

29530308
B

V
-5303

11,280
Seva

Cob.
2

S.T.C.B.
BV-5301, a Seva - G

I-520 (PK 7.000), al TM
 de Viladrau

100%
584

7,83%
70,6

2012

29530548
B

V
-5305

4,200
Seva

Cob.
2

S.T.C.B.
Taradell   - BV-5303 (PK 5.123), a Sant M

iquel de Balenyà  
100%

2.597
1,16%

67,2
2012

31411278
 C

-1411z  
27,400

 M
anresa  

Cob.
2

S.T.C.B.
 C-55, M

anresa (Sant Pau) // Pont Rom
anic, M

anresa
100%

11.574
4,33%

60,4
2012

P
àgina 4
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1. INTRODUCCIÓ!!

!

L’objecte! d’aquest! annex! són! la! definició,! justificació! i! dimensionament! de! les!

seccions!i!elements!que!constitueixen!els!ferms!i!paviments!de!la!nova!variant.!!

!

Les!seccions!de! ferm!s’han!dissenyat!d’acord!amb! la!normativa!vigent,!és!a!dir! la!

Instrucció!6.1!N!IC!“Secciones!de!Firme”!de!2003.!!

!

El!ferm!que!es!colTloca!sobre!l’esplanada!és!el!que!suporta!directament!els!esforços!

generats! pel! trànsit.! Lògicament,! les! diferents! capes! que! composen! el! ferm! han!

d’estar! dimensionades! en! funció! del! tipus! d’esplanada! i! trànsit! pesant! per! tal!

d’assegurar!totes!les!característiques!funcionals!de!la!carretera!durant!la!seva!vida!

útil.!!

!

Aleshores,!els!paràmetres!principals!per!al!dimensionament!han!estat!la!categoria!

del!trànsit!pesant!i!la!classificació!de!l’esplanada.!!

2. SECCIONS!TIPUS!!

!

La!secció!tipus!del!vial!projectat!consisteix!en!una!calçada!de!7!metres!distribuïts!en!

dos!carrils!de!3,50!metres,!un!per!a!cada!sentit,!i!els!vorals!exteriors!de!1,50!metres!

d’ample.!És!a!dir,!es!tindrà!una!secció!del!tipus!“voral!de!1,5m!+!2!carrils!de!3,5m!+!

voral!de!1,5m”.!!

!
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3. CATEGORIA!DE!TRÀNSIT!!

!

El! trànsit! es! classifica! segons! la! intensitat! mitja! diària! dels! vehicles! pesats! que!

circulen!per!un!carril,! ja!que!són!aquests!tipus!de!vehicles!els!que!influeixen!en!el!

ferm!d’una!forma!més!rellevant.!!

!

La! Norma! 6.1.NIC! “Secciones! de! firme”! del! Ministeri! de! Foment! estableix! que!

l’estructura!del!ferm!depèn!de!la!Intensitat!Mitjana!Diària!de!vehicles!pesats!(IMDP)!

prevista!per!al!carril!de!projecte!en!l’any!de!posada!en!servei!(2016).!!

!

Tenint!en!compte!les!dades!trànsit!(consultar!annex!6!“Estudi!de!trànsit”),!que!es!

tracta!d’una!carretera!de!dos!carrils!i!calçada!única!i!que!es!suposa!un!repartiment!

de!trànsit!en!els!carrils!50/50,!es!té!la!següent!Intensitat!Mitjana!Diària!de!vehicles!

(IMDP)!per!al!carril!de!projecte!en!l’any!de!posada!en!servei:!!

!

!"#! =
!"#!"#$

2 ·%!"ℎ.!"#$%# = 3511
2 · 0.15 = !"#!!"#.!"#$%#/!"#!

!

Aleshores,!segons!la!Norma!6.1.NIC!el!vial!tindrà!una!categoria!de!trànsit!T2.!!

!

!

Taula!7.1:!Categoria!de!trànsit!pesat.!Font:!Norma!6.1.NIC!
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4. ESPLANADA!!
!

Amb! les! especificacions! de! l’annex! 3! “Geologia! i! Geotècnia”,! es! considera! per! al!

dimensionament! del! ferm! que! tant! el! sòl! de! l'explanació! o! fons! d’excavació! en!

desmunt,! com! el! d'obra! de! terra! subjacent! o! coronació! de! terraplè,! és! un! sòl!

tolerable!(0),!segons!l’article!5.1.!de!la!Norma!6.1.!N!IC.!!

!

Es!considera!una!esplanada!de!categoria!E3,!sobre!la!qual!es!situaran!les!capes!de!

ferm!corresponents.!Per!a!aquest!tipus!d’esplanada!s’hauran!de!disposar!les!capes!

que!es!detallen!a!continuació!en!ordre!ascendent:!!

!

3 50!cm!de!sòl!adequat!(1)!

3 30!cm!de!sòl!estabilitzat!in!situ!(SNEST!3)!

!

!

3 Taula!7.2:!Categoria!explanada.!Font:!Norma!6.1.NIC!

!

A!continuació!es!mostra!l’esquema!a!seguir:!!

!

Imatge!7.1:!Secció!de!l’esplanada!de!categoria!E3!sobre!sòl!tolerable!(0).!Font:!Norma!6.1.NIC!
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5. SECCIONS!ESTRUCTURALS!!

5.1. TRONC!I!ROTONDA!!
!

Com!s’ha!vist!anteriorment,!es!necessita!una!secció!estructural!de!ferm!T2PE3.!!

!

L’article!6.1.!de! la!Norma!6.1.NIC!preveu!diferents! seccions! ferm.!De! les!possibles!

solucions!s’ha!escollit!la!secció!231!per!la!nova!variant.!Aquesta!secció!comprèn!les!

següents!capes,!en!ordre!ascendent:!!

!

3 25!cm!de!totNú!artificial!!!

3 20!cm!de!mescla!bituminosa!!!

!

!

Imatge!7.2:!Seccions!estructurals!de!ferm!T2NE3.!Font:!Norma!6.1.NIC!

!

La!mescla!bituminosa!tindrà!les!següents!característiques,!en!ordre!ascendent:!!

!

3 Reg!d’imprimació!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECI!!!

3 Capa!base!de!8!cm!de!mescla!bituminosa!en!calent!AC22!base!B60/70!S!

3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRN1!!!

3 Capa! intermèdia! de! 7cm!de!mescla! bituminosa! en! calent! semidensa! AC22!

bin!B60/70!S!!!

5 
 

5. SECCIONS ESTRUCTURALS 
 

5.1 Tronc i rotonda 

Com s’ha vist anteriorment, es necessita una secció estructural de ferm T2-E3. 

L’article 6.1. de la Norma 6.1.-IC preveu diferents seccions ferm. De les possibles solucions s’ha 
escollit la secció 231 pel nou vial. Aquesta secció comprèn les següents capes, en ordre 
ascendent: 

- 25 cm de tot-ú artificial 
 

- 20 cm de mescla bituminosa 
 

 

Imatge 7.2: Seccions estructurals de ferm T2-E3. 

 

La mescla bituminosa tindrà les següents característiques, en ordre ascendent: 

- Reg d’imprimació tipus emulsió catiònica tipus ECI 
 

- Capa base de 10 cm de mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G 
 

- Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-1 
 

- Capa intermèdia de 7cm de mescla bituminosa en calent semidensa AC22 bin B60/70 S   
 

- Reg d’adherència tipus emulsió catiònica tipus ECR-2m 
 

- Capa de trànsit de 3cm de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM10B B60/70 
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3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRN1!!

3 Capa!de!trànsit!de!5cm!de!mescla!bituminosa!semidensa!en!calent!AC!22!16!

surf!B60/70!S!!!

!

!

Figura!7.3:!Detall!del!ferm!del!tronc!i!la!rotonda.!Font:!Normes!6.1.NIC!

!

5.2. VORALS!DEL!TRONC!I!LA!ROTONDA!!
!

Les! Normes! 6.1.NIC! i! 6.2NIC! disposen! que! els! vorals! es! constitueixin! d’un! ferm!

diferent!al!del!tronc,!ja!que!presenten!una!amplada!superior!a!1,25m.!Pero!ja!que!

la!nostra!amplada!es!de!1,5!no!es!necessari!canviar!la!tipologia!ja!que!costaria!més!

el!canvi!que!no!pas!l’estalvi!de!materials.!

!

Per! a! categories! de! tràfic! T2,! amb!paviments! de!mescla! bituminosa! en! calent,! el!

paviment! dels! vorals! es! constituirà! de! les!mateixes! capes! de! trànsit! i! intermèdia!

que!el!ferm!del!tronc,!de!forma!que!vagin!enrassades! les!capes! intermèdies.!Sota!

de!la!capa!intermèdia!es!disposarà!totN!ú!fins!a!l’esplanada.!!

!

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S

0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL VORAL DEL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S

0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM ROTONDES
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL VORAL DE LA ROTONDA
ESCALA 1: 30

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

DETALL FERM DEL CAMI NO ASFALTAT
ESCALA 1: 30

VISTA  VORADA  TIPOS  AMERICÀ
SENSE ESCALA

DETALL DE LA VORADA
SENSE ESCALA

SECCIÓ  EN  SOBREAMPLE  REMUNTABLE  AMB
VORADA TIPUS P-1

SENSE ESCALA

AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:

ESCALA: S-2
23/02/2015

DETALL FERMNova Variant sobre la carretera BV5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera

Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover

Sense escala
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Aleshores!la!mescla!bituminosa!en!els!vorals!estarà!formada,!en!ordre!ascendent,!

per:!!

!

3 Reg!d’imprimació!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECI!!!

3 Capa! intermèdia!de!7!cm!de!mescla!bituminosa!en!calent! semidensa!AC22!

bin!B60/70!S!!!

3 Reg!d’adherència!tipus!emulsió!catiònica!tipus!ECRN1!!

3 Capa!de!trànsit!de!5cm!de!mescla!bituminosa!semidensa!en!calent!AC!22!16!

surf!B60/70!S!!!

!

!

Figura!7.4:!Secció!del!ferm!als!vorals!del!tronc!i!la!rotonda.!Font:!Normes!6.1.NIC!

!!

!

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S

0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL VORAL DEL TRONC PRINCIPAL
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.08m CAPA M.B.C AC 22 BASE B60/70  S
0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S

0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM ROTONDES
ESCALA 1: 30

0.5m  SÒL  ADECUAT

0.3  SÒL  ESTABILITZAT  IN-SITU  S-EST3

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

0.07m CAPA M.B.C AC 22 BIN B60/70  S
0.05m CAPA M.B.C AC 22 SURF B60/70  S

REG  D'IMPRIMACIÓ  ECI

REG  D'ADHERÈNCIA  ECR-1

DETALL FERM AL VORAL DE LA ROTONDA
ESCALA 1: 30

0.25m  BASE  DE  TOT-Ú  ARTIFICIAL

DETALL FERM DEL CAMI NO ASFALTAT
ESCALA 1: 30

VISTA  VORADA  TIPOS  AMERICÀ
SENSE ESCALA

DETALL DE LA VORADA
SENSE ESCALA

SECCIÓ  EN  SOBREAMPLE  REMUNTABLE  AMB
VORADA TIPUS P-1

SENSE ESCALA

AUTOR DEL PROJECTE: TUTOR: TÍTOL  DEL  PROJECTE: TÍTOL  DEL  PÀNOL: DATA: NÚMERO  PLÀNOL:

ESCALA: S-2
23/02/2015

DETALL FERMNova Variant sobre la carretera BV5301
(Km 2,5) al sud de Santa Maria de
Palautordera

Adriana Haydee Martinez RegueroCristina  Marqués  Jover

Sense escala
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1. INTRODUCCIÓ!!

$

L’objecte$d’aquest$annex$és$l’estudi$de$la$climatologia$de$la$zona$i$la$determinació$

dels$ cabals$ de$ la$ conca$ que$ intercepta$ el$ vial$ projectat.$ Amb$ aquests$ cabals$ i$

seguint$les$especificacions$de$la$Agència$Catalana$de$l’Aigua$(ACA)$es$dimensionen$

correctament$les$obres$de$drenatge$longitudinal$i$transversal.$$

2. NORMATIVA!I!DOCUMENTACIÓ!!

$

Per$ al$ desenvolupament$ d’aquest$ annex$ s’han$ seguit$ les$ normatives$ i$

recomanacions$següents:$$

$

3 “Instrucción$5.2dIC$de$Drenaje$Superficial”,$Ministeri$de$Foment$(1990).$$$

3 “Máximas$lluvias$diarias$en$la$España$Peninsular”$(1999).$$$

3 “Recomanacions$ tècniques$ per$ als$ estudis$ d’inundabilitat$ d’àmbit$ local”,$

Agència$$Catalana$de$l’Aigua$(2003).$$$

3 “Recomanacions$ tècniques$ per$ al$ disseny$ d’infraestructures$ que$

interfereixen$amb$$l’espai$fluvial”,$Agència$Catalana$de$l’Aigua$(2006).$$

$

$A$ efecte$ de$ determinar$ els$ diferents$ cabals$ s’ha$ emprat$ la$ cartografia$ a$ escala$

1:5000$ de$ l’Institut$ Cartogràfic$ de$ Catalunya.$ Amb$ aquesta$ base$ cartogràfica$ es$

determinen$les$característiques$físiques$de$la$conca$considerada$(corresponent$a$la$

Riera$de$Palau)$les$quals,$juntament$amb$els$plànols$dels$usos$del$sòl,$els$plànols$de$

pendents$i$els$plànols$geològics,$permeten$determinar$els$coeficients$d’escolament$

i$les$lleres$d’avinguda$de$les$conques$considerades.$$
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3. !CLIMATOLOGIA!!

3.1. CARACTERITZACIÓ!CLIMÀTICA!!

$

El$ Vallès$ Oriental$ és$ dins$ del$ que$ les$ classificacions$ climàtiques$ anomenen$ clima$

mediterrani$ litoral,$ caracteritzat$ per$ estius$ calorosos$ i$ hiverns$ suaus$ i$ amb$

precipitacions$importants$a$ la$tardor$ i$primavera.$Ara$bé,$s’ha$de$tenir$en$compte$

que$ l’estructura$ del$ relleu$ condiciona$ aquest$ clima$ en$ atenuar$ els$ efectes$

termoreguladors$que$exerceix$el$mar,$per$aquest$fet,$al$Vallès$Oriental$s’assoleixen$

uns$valors$termomètrics$més$extremats$que$a$comarques$properes$costaneres$com$

ara$el$Maresme.$A$més$a$més,$ també$ cal$ recordar$que$en$ tractardse$d’una$plana$

envoltada$ de$muntanyes,$ hi$ són$ favorables$ els$ fenòmens$ d’inversió$ tèrmica.$ $Els$

contrastos$altitudinals$dins$la$pròpia$comarca$són$grans,$fet$que$provoca$que$dins$

d’un$ àmbit$ reduït$ es$ produeixin$ gran$ varietat$ de$ microclimes.$ $Santa$ Maria$ de$

Palautordera$es$troba$localitzat$en$una$zona$planera$i$presenta$les$característiques$

del$clima$mediterrani$litoral:$les$mínimes$s’assoleixen$a$l’hivern$i$són$per$sobre$dels$

5oC$i$les$màximes,$que$són$al$voltant$dels$25oC,$s’aconsegueixen$a$l’estiu,$sobretot$

al$mes$de$juliol.$La$mitjana$anual$és$de$14,5oC.$$

$

Els$ dies$ de$ glaçada$ tenen$ lloc$ durant$ un$ període$ de$ set$ mesos,$ encara$ que$

normalment$es$produeixen$entre$el$mes$de$novembre$ i$el$mes$de$març.$La$causa$

més$usual$és$la$inversió$tèrmica,$deguda$als$efectes$dels$anticiclons$continentals.$$

$

Al$ Vallès$ Oriental$ la$ pluviositat$ es$ situa$ al$ voltant$ dels$ 600$ mm$ però$ hi$ ha$ una$

important$variació$al$voltant$d’aquesta$quantitat$segons$l’altitud$i$la$situació$de$les$
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localitats.$ En$ el$ cas$ concret$ del$ municipi$ de$ Sta.$ Ma$ de$ Palautordera,$ durant$ el$

període$de$1998d2002,$la$mitjana$anual$va$ser$de$553,4$mm.$$

3.2. HIDROLOGIA!!
$

El$municipi$ de$ Santa$Maria$de$Palautordera$és$ travessat$de$nord$ a$ sud$pel$ riu$ la$

Tordera.$La$conca$de$la$Tordera$neix$al$peu$de$les$Agudes$i$segueix$la$vall$de$Sant$

Marçal$mentre$continua$vorejant$tot$el$Massís$del$Montseny.$Els$principals$afluents$

dins$del$Vallès$són,$per$la$dreta,$la$riera$de$Trentapasses$i$la$riera$de$Fuirosos;$per$

l’esquerra,$les$rieres$de$Pertegàs,$de$Gualba$i$de$Breda.$$

$

El$municipi$és$travessat$de$nord$a$sud$pel$riu$Tordera.$La$Tordera$neix$en$el$massís$

del$ Montseny,$ al$ municipi$ de$ Sant$ Marçal$ de$ Montseny,$ a$ 1076$ metres,$ on$

conflueixen$les$rieres$de$la$Castanya$i$de$Sant$Marçal.$Transcorre$en$direcció$nord$

oest$–$sud$est$i$a$l’alçada$de$Sant$Celoni$s’orienta$en$direcció$oest$–$est$seguint$el$

peu$de$la$serralada$litoral$(Montnegre)$i$finalment$torna$a$canviar$d’orientació$cap$

a$nord$oest$–$sud$est$per$tal$d’obrirdse$camí$fins$al$mar.$La$Tordera$constitueix$l’eix$

vertebrador$de$la$xarxa$hidrològica$de$Santa$Maria$de$Palautordera$ja$que$discorre$

pel$ mig$ del$ terme$ i$ recull$ les$ aigües$ de$ les$ serralades$ laterals$ a$ través$ de$ les$

diverses$rieres$i$torrents$de$menor$entitat$i$de$cabal$temporal.$Al$marge$dret$del$riu$

hi$ trobem$ la$ riera$de$Palau,$que$desemboca$a$ la$Tordera$per$ sota$del$barri$de$ la$

Serra.$La$riera$de$Palau$la$formen$el$torrent$del$Reguissol$ i$el$torrent$de$Traveria,$

que$s’uneixen$a$l’alçada$de$Can$Sala.$$

$

La$ Tordera$ i$ el$ torrent$ del$ Reguissol$ conformen$ la$ plana$ on$ es$ situa$ el$ nucli$

residencial$ principal$ (Santa$ Maria$ de$ Palautordera),$ de$ manera$ que$ la$ seva$

expansió$ve$fortament$marcada$per$les$conques$d’aquests$cursos$hidrogràfics.$$

$
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L’aqüífer$ més$ important$ de$ la$ comarca$ està$ inclòs$ en$ la$ unitat$ dels$ alsluvials$

quaternaris$de$la$part$alta$de$la$conca$de$la$Tordera,$que$s’estén$des$del$massís$del$

Montseny$fins$a$la$població$de$Sant$Celoni,$amb$una$superfície$de$10,5$km2.$La$seva$

amplada$ mitjana$ és$ d’uns$ 1,5$ km$ i$ l’espessor$ dels$ seus$ dipòsits$ alsluvials$ és$

relativament$ petita$ (arriba$ a$ assolir$ en$ alguns$ casos$ els$ 10$m).$Aquest$ aqüífer$ es$

troba$ limitat$ per$ la$ unitat$ miocènica$ tant$ perimetralment$ com$ en$ profunditat$ i$

constitueix$ un$ límit$ semipermeable;$ consta$ d’un$ aqüífer$ penjat$ (format$ per$ la$

terrassa$superior)$i$d’un$aqüífer$lliure$(constituït$per$materials$alsluvials$de$la$pròpia$

Tordera).$Aquest$aqüífer$lliure$es$recarrega$principalment$per$infiltració$de$l’aigua$

de$pluja$i$per$l’escolament$superficial,$tot$i$que$existeixen$altres$fonts$de$recàrrega$$

3.3. DADES!PLUVIOMÈTRIQUES!!
$

En$aquest$apartat$ s’estudien$ les$precipitacions$diàries$màximes$a$ Santa$Maria$de$

Palautordera$ per$ a$ diferents$ períodes$ de$ retorn.$ L’objectiu$ d’aquest$ càlcul$ és$ la$

determinació$ de$ la$ intensitat$màxima$ diària$ associada$ als$ respectius$ períodes$ de$

retorn.$ Amb$ aquests,$ es$ poden$ obtenir$ els$ cabals$ corresponents.$ Per$ la$

determinació$dels$cabals$es$prendran$les$dades$de$l’Agència$Catalana$de$l’Aigua.$$

$

Per$ obtenir$ les$ precipitacions$màximes$ diàries$ cal$ aplicar$ el$mètode$ exposat$ a$ la$

publicació$“Máximas$lluvias$diarias$en$la$España$Peninsular$(1999)”$del$Ministeri$de$

Foment.$$

$

El$ primer$ pas$ del$ procés$ consisteix$ en$ estimar$ el$ coeficient$ de$ variació$ CV# (línea$

vermella)$ i$ el$ valor$ mig$ de$ la$ màxima$ precipitació$ diària$ anual$!#(línea$morada),$

observant$el$plànol$següent:$$
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$
Figura$8.1:$Mapa$d’isolínies$de$CV#$i$!.$Font:$Máximas$lluvias$diarias$en$la$España$Peninsular$(1999).$

Ministeri$de$Foment.$

$

Segons$el$plànol$anterior,$els$valors$de$CV#$i$!$a$Santa$maria$de$Palautordera$son:$$

CV#=$0,45$

!$=$90$mm$

Un$cop$conegut$el$coeficient$de$variació,$s’ha$d’obtenir$el$factor$d’amplificació$Kt$

pels$diferents$períodes$de$retorn.$En$el$cas$d’aquest$projecte$es$tenen$els$següents$

valors:$

$

T(anys)$ 2$ 5$ 10$ 25$ 50$ 100$ 200$ 500$

Kt$ 0.896$ 1.274$ 1.549$ 1.945$ 2.251$ 2.586$ 2.937$ 3.433$

Taula$8.1:$Factor$de$ampliació$per$diferents$períodes$de$retorn$corresponents$al$coeficient$de$

variació$escollit.$Font:$Máximas$lluvias$diarias$en$España$Peninsular$(1999).$Ministeri$de$foment.$

$

$

Un$cop$coneguts$els$factors$d’ampliació,$es$calcula$la$precipitació$diària$màxima$Pd$

pels$diferents$períodes$amb$expressió:$

$
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$

S’obtenen$els$següents$resultats:$

$

T(anys)$ 2$ 5$ 10$ 25$ 50$ 100$ 200$ 500$

Pd$ 80.64$ 114.66$ 139.41$ 175.05$ 202.59$ 232.74$ 264.33$ 308.97$

Taula$8.2:$Precipitació$diària$màxima$per$diferents$períodes$de$retorn$en$la$zona$d’estudi.$

4. CÀLCULS!HIDROLÒGICS!!

4.1. DETERMINACIÓ!DE!CONQUES!!
$

La$ determinació$ de$ la$ conques$ hidrogràfiques$ del$ cursos$ naturals$ d’aigua$ o$ bé$

punts$baixos$ interceptats$per$ la$ traça$de$ la$carretera$s’ha$dut$a$ terme$mitjançant$

els$ plànols$ de$ traçat$ a$ escala$ 1/1000$ i$ 1/2000$ del$ projecte$ i$ completat$ amb$ els$

plànols$a$escala$1/5000.$$

$

Donades$ les$ característiques$ del$ terreny$ i$ del$ traçat$ de$ la$ carretera$ projectada,$

només$s’ha$ identificat$ la$conca$del$ riu$Tordera,$amb$una$àrea$de$224.24$Km2.$La$

intercepció$té$lloc$del$PK$0+770$al$PK$0+930,$tram$on$s’ha$projectat$un$viaducte.$$

4.2. CABAL!!
$

Aquest$apartat$comprèn$ la$determinació$dels$cabals$màxims$d’aportació$per$a$ les$

conques$ que$ afecten$ al$ projecte.$ Les$ dades$ dels$ cabals$ d’aportació$ associats$ la$

conca$ del$ riu$ Tordera$ provenen$ de$ l’Agència$ Catalana$ de$ l’Aigua,$ que$ calcula$

aquests$ cabals$ amb$ el$ mètode$ racional,$ tal$ i$ com$ indica$ la$ “Instrucción$ 5.2dI.C.$

Drenaje$ Superficial”,$ la$ qual$ va$ adoptar$ el$mètode$ de$ José$ R.$ Témez$ exposat$ en$
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publicació$ de$ la$ Direcció$ General$ de$ Carreteres$ “Cálculo$ Hidrometeorológico$ de$

Caudales$Máximos$en$Pequeñas$Cuencas$Naturales”.$$

$

$
Figura$8.2:$Visor$de$l’Agència$Catalana$de$l’Aigua$centrat$en$el$riu$Tordera$al$seu$pas$per$Santa$

Maria$de$Palautordera.$

$

Aquest$mètode$es$basa$en$l’aplicació$d’una$intensitat$mitja$de$precipitació$a$la$

superfície$de$la$conca,$i$en$l’estimació$del$seu$escorrentiu$superficial,$causant$del$

cabal$circulant.$A$continuació$es$presenta$el$desenvolupament$teòric$del$mètode$

racional.$

La$fórmula$de$càlcul$del$mètode$racional$que$proporciona$el$cabal$de$desguàs$en$

un$punt$determinat$de$la$conca$és:$

$

! = ! · ! · ! · !"
360 $

On:$$

$

Q:$Cabal$màxim$previsible$en$(m3/s).$

$
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Figura 8.3: Visor de l’Agència Catalana de l’Aigua centrat en el riu Tordera al seu pas per Santa Maria de 
Palautordera. 

 
Aquest mètode es basa en l’aplicació d’una intensitat mitja de precipitació a la superfície de la 
conca, i en l’estimació del seu escorrentiu superficial, causant del cabal circulant. A continuació 
es presenta el desenvolupament teòric del mètode racional. 
 

La fórmula de càlcul del mètode racional que proporciona el cabal de desguàs en un punt 
determinat de la conca és: 

 

!	 = 	$	 · 	&	 · 	'	 · 	()360 	
 

On: 
 
            !: Cabal màxim previsible en (m3/s). 
 
      &: Coeficient escorrentiu de cada conca d’aportació. 
 

I/:  Intensitat mitja  de precipitació corresponent al període de                   
retorn considerat i per a un interval de referència igual al temps de 
concentració en (mm/h). 

 
	': Superfície de cada conca en (Ha). 
 

  $: Coeficient d’uniformitat. 
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C:$Coeficient$escorrentiu$de$cada$conca$d’aportació.$

$

It:$Intensitat$mitjana$de$precipitació$corresponent$al$període$de$retorn$considerat$i$

per$a$un$interval$de$referència$igual$al$temps$de$concentració$en$(mm/h).$

$

A:$Superfície$de$cada$conca$en$(Ha).$

$

K:$Coeficient$d’uniformitat.$

A$continuació$s’avalua$cadascun$dels$termes$que$intervenen$en$l’anterior$fórmula.$

$

Intensitat!mitja!de!precipitació!!

!

La$intensitat$mitja$de$precipitació$It$(mm/h)$corresponent$a$un$determinat$període$

de$retorn$i$a$una$durada$igual$al$temps$de$concentració,$es$pot$obtenir$mitjançant$

la$expressió:$$

$

On:$$

$

It:$intensitat$mitja$horària$que$correspon$a$la$precipitació$de$duració$(t),$en$mm/h,$i$

per$a$un$determinat$període$de$retorn.$$

$

Id:$intensitat$mitja$de$la$precipitació$diària$màxima,$en$mm/h,$per$a$un$determinat$

període$de$retorn.$ !" 24 $

$

I1:$intensitat$horària$màxima$en$mm/h.$$
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A continuació s’avalua cadascun dels termes que intervenen en l’anterior fórmula. 

 

Intensitat mitja de precipitació 

La intensitat mitja de precipitació It (mm/h) corresponent a un determinat període de retorn i 

a una durada igual al temps de concentració, es pot obtenir mitjançant la expressió: 

 

!"#"$
% = !"'"$

%
()*,,-#*,,
()*,,-'

 

 

On: 

 

"#:	intensitat mitja horària que correspon a la precipitació de duració (t), en  mm/h, i per a un 

determinat període de retorn. 

 

"$: intensitat mitja de la precipitació diària màxima, en mm/h, per a un determinat període de 

retorn. 01$ 244 5 

 

"': intensitat  horària màxima en mm/h. 

 

6: duració de la precipitació en hores a la que es refereix la intensitat ( "#	) que es prendrà igual 

al temps de concentració. 

 

El càlcul de la intensitat horària màxima ("') es realitza amb ajuda de la figura 2.2 (Mapa de 

Isolínies  I1 / Id ) de la “Instrucción  5.2-IC. Drenaje Superficial”. 

 

Segons la citada figura la relació  I1 / Id  pren un valor de 11 per a la zona de projecte. 

 

Temps de concentració 

En el cas normal de conques en les que predomina el temps de recorregut del flux  per una 

xarxa de lleres naturals sense urbanitzar, el temps de concentració (en hores) es pot deduir de 

la fórmula: 

 

0,76

0,250,3c
LT
J

 = ⋅ 
 

 

 

On: 

 

89: temps de concentració en hores 

  

:: longitud de la llera principal (km) 
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$

t:$duració$de$ la$precipitació$en$hores$a$ la$que$es$ refereix$ la$ intensitat$ ($ It)$que$es$

prendrà$igual$al$temps$de$concentració.$$

$

El$càlcul$de$ la$ intensitat$horària$màxima$(I1)$es$realitza$amb$ajuda$de$ la$figura$2.2$

(Mapa$de$Isolínies$I1$/$Id$)$de$la$“Instrucción$5.2dIC.$Drenaje$Superficial”.$$

$

Segons$ la$ citada$ figura$ la$ relació$ I1$ /$ Id$ pren$ un$ valor$ de$ 11$ per$ a$ la$ zona$ de$

projecte.$$

$

Temps!de!concentració!!

!

En$el$cas$normal$de$conques$en$les$que$predomina$el$temps$de$recorregut$del$flux$

per$ una$ xarxa$ de$ lleres$ naturals$ sense$ urbanitzar,$ el$ temps$ de$ concentració$ (en$

hores)$es$pot$deduir$de$la$fórmula:$$

$

$

On:$$

$

Tc:$temps$de$concentració$en$hores$$

$

L:$longitud$de$la$llera$principal$(km)$$

$

J:$pendent$longitudinal$mitja$en$tant$per$ú$(m/m)$

$

$
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!"#"$
% = !"'"$

%
()*,,-#*,,
()*,,-'

 

 

On: 

 

"#:	intensitat mitja horària que correspon a la precipitació de duració (t), en  mm/h, i per a un 
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En el cas normal de conques en les que predomina el temps de recorregut del flux  per una 

xarxa de lleres naturals sense urbanitzar, el temps de concentració (en hores) es pot deduir de 

la fórmula: 

 

0,76

0,250,3c
LT
J

 = ⋅ 
 

 

 

On: 

 

89: temps de concentració en hores 

  

:: longitud de la llera principal (km) 
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Coeficient!d’escorrentia!!

$

El$ coeficient$ d’escorrentiu$ es$ defineix$ com$ la$ proporció$ entre$ l’escorrentiu$

superficial$i$la$pluja$precipitada.$Es$un$factor$que$depèn$de$la$precipitació$diària$(Pd)$

corresponent$al$període$de$retorn$considerat$i$del$llindar$d’escorrentiu$(P0),$a$partir$

del$qual$s’inicia$aquest.$$

$

El$coeficient$d’escorrentiu$es$pot$obtenir$segons$la$fórmula:$$

$

$

$

on$!!∗i$!!∗$són$les$variables$abans$esmentades$però$corregides$amb$el$multiplicador$

regional$ (1,3$ segons$ les$ recomanacions$ de$ l’Agència$ Catalana$ de$ l’Aigua)$ i$ el$

paràmetre$de$reducció$de$pluja$respectivament,$tal$i$com$s’indica$a$continuació:$$

$

$

essent$Ka$el$factor$reductor$de$la$pluja$diària$que$alhora$depèn$de$l’àrea$de$la$conca$

i$ s’obté$ de$ la$ següent$ expressió,$ tal$ i$ com$ s’indica$ a$ la$ ja$ esmentada$

“Recomanacions$sobre$mètodes$d’estimació$d’avingudes$màximes”:$$

$

$
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!: pendent longitudinal mitja en tant per ú (m/m) 

 

Coeficient d’escorrentia 

El coeficient d’escorrentiu es defineix com la proporció entre l’escorrentiu superficial i la pluja 

precipitada. Es un factor que depèn de la precipitació diària #$%) corresponent al període de 

retorn considerat i del llindar d’escorrentiu #$'),	a partir del qual s’inicia aquest. 

 

El coeficient d’escorrentiu es pot obtenir segons la fórmula: 

 

0 0
2

0

1 23

11

d d

d

P P
P P

C
P
P

   
− ⋅ +   

   =
 

+ 
 

 

 

on 		$	'∗		i $%∗ són les variables abans esmentades però corregides amb el multiplicador regional 

(1,3 segons les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua) i el paràmetre de reducció de 

pluja respectivament, tal i com s’indica a continuació: 

 

$'∗ = , ∙ $', amb M=1,3 

$%∗ = ./ ∙ $% 

essent ./	el factor reductor de la pluja diària que alhora depèn de l’àrea de la conca i  s’obté 

de la següent expressió, tal i com s’indica a la ja esmentada “Recomanacions sobre mètodes 

d’estimació d’avingudes màximes”: 

 

./ = 1																																			12	3 ≤ 1

./ = 1 − 6783
15 								12	1 < 3 ≤ 30

 

El llindar d’escorrentiu #$'		)	es pot estimar amb l’ajuda de la taula 2.1 de la esmentada 

instrucció, després de fixar una sèrie de característiques del terreny de la conca, com llur 

pendent, classificació a efectes de drenatge, llurs característiques hidrològiques, l’ús de la 

terra, etc. 

 

Cal tenir present que quan la conca o superfície d’aportació es composi de zones de 

característiques diferents, s’obtindrà un valor del coeficient d’escorrentiu ponderat tenint en 

compte l’àrea i els valors d’escorrentiu de cadascuna d’elles. 
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El$ llindar$ d’escorrentiu$ (P0)$ es$ pot$ estimar$ amb$ l’ajuda$ de$ la$ taula$ 2.1$ de$ la$

esmentada$instrucció,$després$de$fixar$una$sèrie$de$característiques$del$terreny$de$

la$conca,$com$llur$pendent,$classificació$a$efectes$de$drenatge,$llurs$característiques$

hidrològiques,$l’ús$de$la$terra,$etc.$$

$

Cal$ tenir$present$que$quan$ la$conca$o$superfície$d’aportació$es$composi$de$zones$

de$ característiques$ diferents,$ s’obtindrà$ un$ valor$ del$ coeficient$ d’escorrentiu$

ponderat$tenint$en$compte$l’àrea$i$els$valors$d’escorrentiu$de$cadascuna$d’elles.$$

$
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$

Taula$8.3:$Estimació$inicial$del$llindar$d’escorrentiu.$

$Font:$Instrucción$5.2dIC.$Drenaje$Superficial.$

$

$

Taula$8.4:$Classificació$dels$sòls$a$efectes$de$llindar$d’escorrentiu.$$

Font:$Instrucción$5.2dIC.$Drenaje$Superficial.$

$

En$ aquest$ projecte$ es$ considera$ que$ els$ sòls$ tenen$ una$ capacitat$ d’infiltració$

moderada$(grup$B),$ja$que$predominen$sorres,$argiles$i$llims$a$la$conca$d’estudi.$Pel$

que$ fa$ als$ usos$del$ sòl,$ es$ troben$boscos$d’espessor$mitjana$ i$ praderies.$Amb$ les$

diferents$proporcions$d’aquests$usos$del$sòl$per$ la$conca$d’estudi$es$determina$el$

12 
 

 
 

Taula 8.3: Estimació inicial del llindar d’escorrentiu. Font: “Instrucción  5.2-IC. Drenaje Superficial”. 
 

 
 

Taula 8.4: Classificació dels sòls a efectes del llindar d’escorrentiu. Font: “Instrucción  5.2-IC. Drenaje 
Superficial”. 

 
 
En aquest projecte es considera que els sòls tenen una capacitat d’infiltració moderada (grup 
B), ja que predominen sorres, argiles i llims a la conca d’estudi. Pel que fa als usos del sòl, es 
troben boscos d’espessor mitjana i praderies. Amb les diferents proporcions d’aquests usos del 
sòl per la conca d’estudi es determina el llindar d’escorrentiu per aquesta. 
 
 

 
Coeficient d’uniformitat 

S’adopta el valor més desfavorable dels dos següents: 
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llindar$d’escorrentiu$per$aquesta.$$

Coeficient!d’uniformitat!!

S’adopta$el$valor$més$desfavorable$dels$dos$següents:$$

La$instrucció$de$drenatge$superficial$5.2dIC$adaptada$a$un$calor$de$K=1.2$

El$CEDEX$ha$estimat$experimentalment$el$següent$valor$de$(K)$

$

Essent$(Tc)$el$temps$de$concentració$(en$hores)$de$la$conca$estudiada.$

Obtenció!de!cabal!!

Segons$les$dades$de$l’ACA$a$la$zona$d’estudi,$els$cabals$d’aportació$per$als$períodes$

de$retorn$de$10,$25,$50,$100$i$500$anys$són$els$següents:$$

$

T$(anys)$ 10$ 50$ 100$ 500$

Cabal$(m3/s)$ 114$ 292$ 351$ 526$

Taula$8.4:$Cabal$d’aportació$a$la$zona$d’estudi.$Font:$Agència$Catalana$de$l’Aigua$

5. DRENATGE!TRANSVERSAL!!
No$es$considera$necessari$el$dimensionament$d’obres$de$drenatge$transversal.$La$

traça$de$la$carretera$intercepta$el$riu$Tordera$en$un$punt$en$el$què$es$defineix$un$

viaducte$ de$ 150$ metres$ de$ llum$ total$ per$ tal$ d’evitar$ que$ la$ infraestructura$

interfereixi$ sobre$ el$ règim$ de$ corrents$ en$ avinguda,$ així$ com$ que$ la$ pròpia$

infraestructura$no$es$vegi$afectada$per$la$inundabilitat$associada$al$riu$Tordera,$per$
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La Instrucció de drenatge superficial 5.2-IC adopta un valor de K = 1.2 

 

El CEDEX ha estimat experimentalment el següent valor de (K) 
 

! = 1 + %&'(.*+ ,&'(.*+ + 14)⁄ 0 

Essent ,&') el temps de concentració (en hores) de la conca estudiada. 

 

Obtenció de cabal 

Segons les dades de l’ACA a la zona d’estudi, els cabals d’aportació per als períodes de retorn 

de 10, 25, 50, 100 i 500 anys són els següents: 

 

T (anys) 10 50 100 500 

Cabal (m3/s) 114 292 351 526 

 

Taula 8.4:Cabals d’aportació a la zona d’estudi. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

 

5. DRENATGE TRANSVERSAL 

No es considera necessari el dimensionament d’obres de drenatge transversal. La traça de la 

carretera intercepta el riu Tordera en un punt en el què es defineix un viaducte de 150 metres 

de llum total per tal d’evitar que la infraestructura interfereixi sobre el règim de corrents en 

avinguda, així com que la pròpia infraestructura no es vegi afectada per la inundabilitat 

associada al riu Tordera, per a un període de retorn de 100 anys.  

 

S’han seguit les recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures de l’Agència 

Catalana de l’Aigua: 

! L’amplada lliure és superior que la zona on la inundabilitat associada a 100 anys de període 

de retorn té una velocitat superior a 0,5 m/s. 

! Els estreps s’han de situat fora del Sistema Hídric (línia de 100 anys de període de retorn). 

 

A continuació es presenten les zones inundables associades al riu Tordera per a les avingudes 

de 100 i 500 anys de període de retorn, obtingudes del visor de l’Agència Catalana de l’Aigua 

(http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html). 
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a$un$període$de$retorn$de$100$anys.$$

S’han$ seguit$ les$ recomanacions$ tècniques$ per$ al$ disseny$ d’infraestructures$ de$

l’Agència$Catalana$de$l’Aigua:$$

3 L’amplada$lliure$és$superior$que$la$zona$on$la$inundabilitat$associada$a$100$

anys$de$període$de$retorn$té$una$velocitat$superior$a$0,5$m/s.$$

3 Els$ estreps$ s’han$ de$ situat$ fora$ del$ Sistema$ Hídric$ (línia$ de$ 100$ anys$ de$

període$de$retorn).$

A$continuació$es$presenten$les$zones$inundables$associades$al$riu$Tordera$per$a$les$

avingudes$de$100$i$500$anys$de$període$de$retorn,$obtingudes$del$visor$de$l’Agència$

Catalana$de$l’Aigua$$

(http://acadweb.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html).$$

$
Figura$8.3:$Zona$inundable$a$la$zona$de$projecte$per$a$un$període$de$retorn$de$100$anys.$Font:$

Agència$Catalana$de$l’aigua.$

$

 

 
 

 
Figura 8.4: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys.

 
 

Figura 8.5: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys.
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la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys.
Catalana de l’Aigua. 

 

 
: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys.

Catalana de l’Aigua. 
 

 

la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys. Font: Agència 

 

: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys. Font: Agència 
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$
Figura$8.4:$Zona$inundable$a$la$zona$de$projecte$per$a$un$període$de$retorn$de$500$anys.$Font:$

Agència$Catalana$de$l’aigua.$

$

A$la$zona$del$viaducte,$cap$punt$del$riu$Tordera$arriba$a$una$velocitat$de$0,5$m/s,$

amb$el$que$no$hi$ha$limitació$a$l’hora$de$colslocar$les$piles,$però$per$raons$estètica$

les$piles$es$colslocarien$a$la$mateixa$alçada$i$amb$les$mateixes$llums$que$el$pont$que$

sostén$la$línia$d’alta$velocitat.$Tanmateix,$el$viaducte$no$està$afectat$per$les$

avingudes$amb$un$període$de$retorn$de$100$o$500$anys.$$

6. DRENATGE!LONGITUDINAL!!
$

El$sistema$de$drenatge$longitudinal$es$projecta$com$una$xarxa$o$conjunt$de$xarxes$

que$ recull$ l‘escolament$ superficial$ procedent$ de$ la$ plataforma$ de$ la$ via$ i$ dels$

marges$que$aboquen$cap$a$ella,$i$la$condueixi$fins$a$un$punt$de$desguàs.$$

$

A$grans$trets,$s’ha$procurat$dissenyar$una$xarxa$o$conjunt$de$xarxes$que$permetin$

evacuar$ l’escolament$ superficial$ de$ la$ plataforma$ i$ dels$ marges$ mitjançant$ un$

sistema$ de$ cunetes.$ Per$ a$ un$ bon$ disseny$ de$ la$ xarxa$ de$ drenatge,$ han$ estat$

 

 
 

 
Figura 8.4: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys.

 
 

Figura 8.5: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys.
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la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys.
Catalana de l’Aigua. 

 

 
: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys.

Catalana de l’Aigua. 
 

 

la zona de projecte per a un període de retorn de 100 anys. Font: Agència 

 

: Zona inundable a la zona de projecte per a un període de retorn de 500 anys. Font: Agència 
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presents$ els$ criteris$ respecte$ a$ la$ tipologia$ d’elements$ i$ característiques$ dels$

mateixos,$definits$en$la$“Instrucción$5.2dIC$de$Drenaje$Superficial”.$$

$

Resulta$ d’especial$ importància$ que$ la$ solució$ triada$ per$ al$ drenatge$ s’adapti$ a$

l’orografia$del$terreny,$així$com$a$les$característiques$del$traçat$projectat,$els$tipus$

de$seccions$projectades,$i$la$definició$de$les$conques$estudiades.$$

$

Amb$ tot$ això,$ s’ha$ projectat$ una$ sèrie$ d’elements$ que$ constitueixen$ el$ drenatge$

longitudinal,$ tenint$ en$ compte$ les$ àrees$ dels$ marges$ d’aportació,$ els$ pendents$

locals$associats$a$cadascun$dels$elements$i$trams,$els$possibles$punts$d’abocament$i$

els$períodes$de$retorn$de$disseny.$Per$tal$de$dimensionar$els$elements,$es$considera$

un$ període$ de$ retorn$ de$ 25$ anys,$ d’acord$ amb$ la$ “Instrucción$ 5.2dIC$ de$ Drenaje$

Superficial”.$$

En$ el$ sistema$ de$ drenatge$ longitudinal,$ els$ elements$ que$ es$ disposen$ són$ els$

següents:$$

3 Cunetes$de$peu$de$desmunt$o$de$plataforma:$Cuneta$de$ recollida$d’aigües$

d’una$de$les$calçades$i$els$talussos$en$desmunt$existents.$$$

3 Cunetes$de$peu$de$terraplè:$És$una$cuneta$de$sortida$d’aigües$quan$es$forma$

un$punt$baix$en$el$perfil$ longitudinal,$el$pendent$transversal$del$ terreny$és$

favorable$ a$ la$ formació$de$basses$ contra$el$ terraplè$de$ l’obra$ i$ no$existeix$

cap$O.D.$per$la$qual$evacuar$el$flux.$$$

3 Baixants:$ Sistema$ hidràulic$ que$ permet$ el$ pas$ d’un$ flux$ conduït$ per$ un$

terraplè$ i$desguassar$ la$cuneta$de$coronació$(o$de$guarda)$en$ la$de$peu$de$

desmunt.$ $Generalment,$ les$ cunetes$ actuen$ com$ elements$ d’intercepció$ i$

recullen$ lateralment$ l’aigua$ aportada$ per$ les$ superfícies$ adjacents.$ El$ seu$

comportament$ hidràulic$ pot$ calculardse$ amb$ la$ fórmula$ de$ Manningd

Strickler,$considerant$com$a$cabal$de$càlcul$el$màxim$que$es$produeixi$en$el$
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punt$més$baix$ o$ de$ final$ del$ tram,$ i$ considerant$ com$a$pèrdua$de$ càrrega$

unitària$el$valor$del$pendent$del$fons.$$

6.1. DRENATGE!LONGITUDINAL!EN!DESMUNT!!
$$

La$cuneta$de$peu$de$desmunt$(projectada$entre$la$berma$de$peu$de$talús$i$la$berma$

adjacent$ al$ voral$ de$ la$ calçada)$ serveix$ per$ recollir$ les$ aigües$ que$ drenen$ de$ la$

plataforma$i$s’ha$de$disposar$sempre,$ja$que$una$de$les$seves$funcions$també$és$la$

de$ recollir$ l’escolament$ generat$ pel$ talús$ del$ desmunt$ i,$ eventualment,$ pels$

baixants$que$transporten$l’aigua$des$de$les$cunetes$de$guarda$de$desmunt.$$

$

El$drenatge$de$la$plataforma$i$dels$talussos$de$desmunt$es$confia$inicialment$a$una$

cuneta$triangular$revestida$de$formigó$de$15$cm$d’espessor,$amb$1,50$m$d’amplada$

(inclòs$el$ revestiment)$ i$ talussos$2H/1V$en$el$ costat$exterior$ i$ 3H/1V$en$el$ costat$

interior,$disposant$llavors$d’una$profunditat$de$0,25$m.$$

$

A$més,$en$els$trams$de$desmunt$les$capes$de$ferm$queden$confinades,$per$tant,$és$

necessari$ establir$ un$ drenatge$ profund$ per$ a$ facilitar$ el$ desguàs$ de$ les$ aigües$

drenades$ per$ la$ subbase.$ Aquest$ drenatge$ profund$ és$ durà$ a$ terme$ amb$ un$ tub$

ranurat$de$110$mm$de$diàmetre.$$

$

El$ drenatge$ profund$ consta$ d'un$ reblert$ filtrant$ embolicat$ en$ geotèxtil$ amb$ tub$

ranurat$de$PVC$110$mm$a$ la$seva$base.$El$ reblert$ filtrant$ té$una$alçada$de$50$cm$

sota$ la$ capa$ de$ subbase$ del$ ferm$ i$ queda$ embegut$ en$ l'esplanada.$ El$ desguàs$

d'aquest$dren$es$realitza$mitjançant$arquetes$al$final$dels$ramals.$$$

$

Aquesta$cuneta$ha$de$ser$capaç$de$desaiguar$l'aigua$provinent$de$la$calçada,$però$

també$l'aigua$que$aboquen$els$baixants$provinents$de$la$cuneta$de$guàrdia.$$$
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$

$

Figura$8.6:$Detall$cuneta$revestida$amb$dren$en$desmunt.$

6.2. CUNETA!DE!PEU!DE!TERRAPLÈ!!
$

Les$cunetes$de$peu$de$terraplè$es$colslocaran$quan$aparegui$una$o$diverses$de$les$

següents$circumstàncies:$$

$

3 El$pendent$del$terreny$és$contrari$al$del$talús.$Així$es$facilita$l’escolament$de$

l’aigua,$ja$que$aquest$és$necessari$que$es$produeixi.$$$

3 Els$cultius,$propietats$o$serveis$contigus$es$poden$arribar$a$veure$perjudicats$

per$una$afluència$d’aigua$superior$a$la$situació$natural.$$$

3 Per$ a$ donar$ continuïtat$ a$ cunetes$ de$ coronació$ o$ laterals$ a$ la$ calçada$ en$

desmunts,$quan$no$s’han$previst$pous$de$recollida$i$canonades.$$$

3 Si$es$projecten$baixants$en$sortides$de$drenatges$transversals,$per$conduird

los$a$punts$de$desguàs$natural.$$$
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3 Quan$ les$ combinacions$ de$ talussos$ de$ terraplè$ i$ terreny$ natural$ han$ de$

donar$ lloc$ a$ punts$ baixos$ en$ els$ quals$ es$ puguin$ produir$ tolls$ que$ no$

existirien$sense$la$presència$de$l’obra.$$$

3 Per$ al$ desguàs$ longitudinal,$ en$ aquells$ trams$ en$ què$ el$ talús$ de$ terraplè$

queda$ en$ contrapendent$ respecte$ del$ terreny,$ amb$ la$ finalitat$ de$ protegir$

d’un$possible$descalçat$(erosió)$a$peu$de$terraplè.$$$

El$drenatge$dels$terraplens$es$farà$de$manera$natural$cap$al$seu$peu,$tant$pel$que$

fa$ a$ l’aigua$ que$ cau$ directament$ sobre$ la$ seva$ superfície$ com$ la$ que$ li$ aporta$ la$

calçada.$Per$ tal$de$millorar$ l’estabilitat$dels$ talussos$enfront$ l’erosió$es$disposarà$

hidrosembra.$Així$no$serà$necessari$dur$a$terme$majors$precaucions.$$

$

Les$ cunetes$ que$ s’utilitzaran$ a$ peu$ de$ terraplè$ seran$ cunetes$ recobertes$ de$

formigó,$d’ample$1,50$metres$ i$profunditat$de$0,75$metres.$Aquestes$cunetes$són$

simètriques$i$de$pendent$2H/1V.$$

$

Figura$8.7:$Detall$cuneta$revestida$en$peu$de$talús$de$terraplè.$

$
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6.3. BAIXANTS!!
$

Pels$ baixants$ que$ es$ colsloquen$ en$ talussos$ de$ terraplè$ s’utilitzen$ canaletes$ de$

formigó$ prefabricat,$ ja$ que$ així$ poden$ suportar$ l’erosió$ de$ l’aigua$ a$ velocitats$

elevades.$El$ tipus$de$canaleta$emprada$està$format$per$peces$encaixades$entre$sí$

que,$en$quedar$articulades,$permeten$que$la$base$d’assentament$tingui$una$certa$

deformació.$ Això$ fa$ que$ sigui$ fàcilment$ adaptable$ als$ pendents$ i$ cabals$ de$

funcionament.$$

$

Les$canaletes$són$elements$prefabricats,$ ja$que$la$seva$posada$en$obra$és$fàcil$de$

realitzar.$ En$ la$ capçalera$ o$ entrada$ del$ baixant,$ s’ha$ disposat$ un$ broquet$ que$

adequa$ les$ formes$ de$ l’element$ que$ aboca$ a$ la$ secció$ del$ baixant$ de$ manera$

continua$i$suau.$$

En$ el$ peu$ o$ sortida,$ on$ l’aigua$ es$ trobarà$ a$ velocitat$ elevada,$ s’ha$ dissenyat$ un$

perfil$ en$ corba$ i$ l’entrega$ s’ha$ realitzat$ a$ l’interior$ de$ l’arqueta,$ en$ un$ punt$més$

baix,$per$a$que$la$velocitat$de$l’aigua$pugui$quedar$amortida$o$contrarestada$sense$

produirdse$esquitxos.$$

$
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$

Figura$8.8:$Detall$baixant$terraplè.$

$
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1. INTRODUCCIÓ%%
!

En!compliment!de!l’Ordre!Circular!núm.!223/69!P3CV!de!Novembre!de!1969,!
aquest!Projecte!inclou!tots!els!elements!complementaris!necessaris!per!a!la!
correcta!posada!en!servei!de!les!obres!definides.!!
!
A! continuació! es! descriuen! les! actuacions! necessàries! en! l’àmbit! de! la!
senyalització!i!les!defenses!de!les!obres!descrites!en!el!present!Projecte:!!
!

3 Disposició!de!la!nova!senyalització!horitzontal!(marques!viàries).!
3 Col·locació!de!noves!barreres!de!contenció!de!vehicles.!!
3 Disposició!de!la!nova!senyalització!vertical.!!

2. NORMATIVA%VIGENT%%
!

Les! normes! aplicades! als! elements! que! conformen! aquest! annex! es!
descriuen!a!continuació:!!
!
Senyalització!vertical!!

!
3 “Instrucción!de!carreteras!8.13IC!Señalización!Vertical”!(desembre!de!

1999).!!
3 “Señales! Verticales! de! Circulación”! (juny! de! 1992)! de! la! Direcció!

General! de! Carreteres! del!Ministeri! d’Obres! Públiques,! Transports! i!
Medi!Ambient.!!

3 “Esborrany! del! Manual! de! Senyalització! i! Orientació! de! Catalunya”!
(maig!de!2001).!!
!
!
!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

4!

Senyalització!horitzontal!!

!
3 "Instrucción! 8.33IC! Marcas! Viales”! (juliol! de! 1987)! de! la! Direcció!

General!de!Carreteres!del!Ministeri!d’Obres!Públiques!i!Urbanisme.!!
!

Tanca!de!seguretat!!

!
3 “Normas! sobre! Barreras! de! Seguridad”! segons! l’Ordre! Circular!

229/713! CU!de! febrer! de! 1971!de! la!Direcció!General! de! Carreteres!
del!Ministeri!d’Obres!Públiques!i!Urbanisme.!!

3 Orden! Circular! 317/91! TyP! sobre! “Sistemas! de! Contención! de!
Vehículos”!(propuesta)!de!juliol!de!1991.!!

!
Senyalització!d’obra!!

!
3 “Instrucción! 8.33IC! Señalización! de! Obras”! d’agost! de! 1987! de! la!

Direcció! General! de! Carreteres! del! Ministeri! d’Obres! Públiques! i!
Urbanisme.!!

3 “Ordre! Circular! 321/95! T.! I! P.! Sobre! Sistemes! de! Contenció! de!
Vehicles”.!!
!

Balisament!!

!

3 “Hitos! de! arista”,! de! la! Ordre! Circular! 309/903CE! publicada! per! la!
Direcció!General!de!Carreteres!el!15!de!gener!de!1990.!!

!
!
!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

5!

3. SENYALITZACIÓ%HORITZONTAL%%

3.1. MARQUES%LONGITUDINALS%%
!

Les!marques!longitudinals!es!poden!classificar!en!tres!tipus:!!
!

3 Línies!longitudinals!contínues!
3 Línies!longitudinals!contínues!adossades!a!discontínues!!
3 Línies!longitudinals!discontínues!!

3.1.1. LÍNIES%LONGITUDINALS%CONTÍNUES%%
!

S’han!considerat!els!següents!tipus!de!línies!longitudinals!contínues:!!
!
Línia!per!ordenació!de! l’avançament!en!calçada!de!dos!carrils! i!doble!

sentit!de!circulació.!(Marca!MA2.2)!!

!

Estableix! la! prohibició! de! l’avançament! per! no! disposar! de! la! visibilitat!
necessària.!La!seva!amplada!és!de!10!cm.!!
!
Línia!per!marge!de!la!calçada!!

!

Delimita!el!marge!de! la!calçada!(marca!M3!2.6,! ja!que!VM!és! inferior!a!100!
km/h!en!tot!el!trajecte).!L’amplada!de!la!marca!vial!no!es!comptabilitzarà!en!
la!de!la!calçada.!Es!tracta!d’una!línia!de!15!cm!d’amplada!quan!el!voral!és!de!
1,5!m.!!
!
Línia!per!contorn!d’illot!infranquejable!!

!

Indicació! dels! límits! d’una! zona! de! calçada! exclosa! al! trànsit! i! que! té! per!
objecte! protegir! una! zona! d’espera! o! proporcionar! una! transició! suau! per!



!
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sortejar!un!obstacle!o!per!realitzar!una!maniobra!de!convergència!de!carrils.!
Ha!de!mantenir!la!mateixa!amplada!que!la!línia!del!marge!de!la!calçada!(M3
2.6).!!

3.1.2. LÍNIES%LONGITUDINALS%CONTÍNUES%ADOSSADES%A%DISCONTÍNUES%%
!

Es! consideren! els! següents! tipus! de! marques! longitudinals! continues!
adossades!a!discontinues:!!
!
Per! ordenació! de! l’avançament! en! calçada! de! 2! carrils! i! doble! sentit! de!
circulació.! S’utilitza! la! Marca! M33.2! que! és! una! línia! contínua! de! 10! cm!
d’amplada! separada!aquesta!distància!de! les! traces!discontínues!de!10! cm!
d’amplada,!3,5!m!de!longitud,!separades!9!m,!a!les!vies!de!velocitat!entre!60!i!
100!km/h.!I!la!Marca!M33.3,!per!a!vies!de!velocitat!inferior!a!60!km/h,!que!és!
una! línia! contínua! de! 10! cm! d’amplada! separada! aquesta! distància! de! les!
traces!discontínues!de!10!cm!d’amplada,!2,0!m!de!longitud,!separades!9!m.!

3.1.3. LÍNIES%LONGITUDINALS%DISCONTÍNUES%%
!

Es!consideren!els!següents!tipus!de!marques!longitudinals!discontínues:!!
!
Línia!de!separació!de!carrils!normal!(sentits)!!

!
La! seva! funció! és! la! separació! de! sentits! a! calçades! de! dos! carrils! i! doble!
sentit!de!circulació!amb!possibilitat!d’avançament.!Als! trams!amb!velocitat!
de!projecte!80!km/h!s’utilitza!la!Marca!M31.2,!segments!de!10!cm!d’ample!i!
3,5!m!de!longitud!separats!9,0!m.!!
!



!

!
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!
Figura!9.1:!Marques!longitudinal!discontínues!

!
Línia!de!separació!de!carrils!d’entrada!i!sortida!!

!

La!seva!funció!és!la!separació!entre!el!carril!principal!i!el!d’entrada,!sortida!o!
trenat,!en!els!que!normalment!està!prevista!una!acceleració!o!desacceleració!
de!vehicles!(Marca!M31.7,!per!VM!inferior!a!100!km/h).!Es!tracta!d’una!línea!
discontínua!blanca,!formada!per!trams!de!30!cm!d’ample!i!1!m!de!longitud,!
separats!a!intervals!de!1!metre.!!

!
Figura!9.2:!Marques!longitudinals!discontínues.!Carrils!d’entrada!

!
Línia!de!preavís!de!marca!contínua!o!de!perill!!

!

Anuncia!la!proximitat!d’una!marca!longitudinal!contínua,!i!la!prohibició!que!
implica.!S’utilitzarà!la!Marca!M31.9!a!les!zones!amb!velocitat!de!projecte!80!
km/h,!bandes!de!10!cm!d’ample,!3,5!m!de!longitud!i!a!1,5!m!de!separació.!!
!
!



!

!
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Línia!per!marge!de!calçada!!

!

Delimita!el!marge!de!calçada.!L’amplada!de!la!marca!vial!no!es!comptarà!en!
la!de!la!calçada.!Per!velocitat!inferior!a!100!km/h!i!voral!no!superior!a!1,5!m!
es!disposarà!la!marca!M31.12!(Trams!de!1!metre!de!longitud,!amplada!de!15!
cm! i! separació! entre! trams! de! 2! metres).! Optativament,! es! pot! fer! servir!
l’equivalent!contínua.!!

3.2. MARQUES%TRANSVERSALS%%
!

Poden!ser!contínues!o!discontínues.!!
!
Una! línia! contínua! disposada! a! tot! l’ample! d’un! o! varis! carrils! del! mateix!
sentit! indica! que! cap! vehicle! deu! franquejar3la,! en! compliment! de! la!
obligació! imposada!per:!una!senyal!de!detenció!obligatòria,!una!marca!vial!
de!STOP,!una! senyal!de!prohibició!de!passar! sense!aturar3se,!un! senyal!de!
pas!a!nivell,!etc.!!
!
Línia! de! detenció.! (Marca! MA4.1).! Línia! blanca! contínua! de! 40! cm!

d’amplada.!!
!
Una! línia!discontínua!disposada!a! tota! l’amplada!d’un!o!varis!carrils! indica!
que,!en!circumstàncies!anormals!que!redueixin! la!visibilitat,!cap!vehicle!ha!
de! franquejar3la! quan! hagin! de! cedir! el! pas! en! compliment! de! l’obligació!
imposada!per!un!senyal!de!CEDIU!EL!PAS,!per!una!fletxa!verda!de!gir!en!un!
semàfor,!o!quan!no!hi!hagi!senyal!de!prioritat,!per!aplicació!de! les!normes!
que!regeixen!aquesta.!!
!
Línia!de!cediu!el!pas.!(Marca!MA4.2).!!

Línia!blanca!discontínua!de!40!cm!d’amplada,!trams!de!0,80!m!separats!0,40!
m.!!



!
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3.3. ALTRES%MARQUES%%

3.3.1. ZONES%EXCLOSES%DEL%TRÀNSIT%%
!

Zebrat.!(Marca!MA7.2)!!

!

Es! marcarà! un! zebrat! constituït! per! línies! paral·leles,! en! angle! o! no,!
inclinades!un!angle!de! tangent!1⁄2! (és! a!dir,! de!26’56o)! respecte! als! eixos!
respectius,!de!0,40!m!d’amplada!i!1,00!m!d’espai!entre!les!mateixes.!La!seva!
funció! és! incrementar! la! visibilitat! en! la! zona! de! paviment! exclosa! a! la!
circulació! i! indicar3ne,! per! mitjà! de! la! inclinació! de! les! bandes! que! els!
constitueixen,! de! quin! costat! hauran! de! desviar3se! els! vehicles! per! evitar!
possibles! obstacles! o! per! realitzar! una! maniobra! de! divergència! o!
convergència.!!

3.3.2. FLETXES%%
!

Fletxes!de!direcció!o!de!selecció!de!carrils.!(Marca!MA5.2)!!

!

Les! fletxes! pintades! en! la! calçada! dividida! per! marques! longitudinals!
signifiquen!que!tot!conductor!ha!de!seguir!el!sentit!o!un!dels!sentits!indicats!
en! el! carril! pel! qual! es! troba! circulant.! Aquestes! fletxes! indiquen! els!
moviments!permesos!o!obligats!als!conductors!que!circulin!per!aquest!carril!
en!el!pròxim!nus.!!
!
Fletxa!de!retorn.!(Marca!MA5.5)!!

!

Es!tracta!d’una!fletxa!aproximadament!en!l’eix!d’una!calçada!de!doble!sentit!
de! circulació! i! apuntant! cap! a! la! dreta.! Anuncia! la! proximitat! d’una! línia!
contínua! que! impliqui! la! prohibició! de! circular! per! la! seva! esquerra! i,! per!
tant,!que!tot!conductor!ha!de!circular!amb!el!seu!vehicle!pel!carril!a!la!dreta!
de! la! fletxa.! Poden! substituir3se! les! marques! viàries! discontínues! que!



!
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indiquen!preavís!de!marca!contínua!per! fletxes!de!retorn.!Totes! les! fletxes!
abans!descrites!seran!de!color!blanc.!!

3.3.3. INSCRIPCIONS%%
!

La! inscripció! al! paviment! té! per! objecte! proporcionar! una! informació!
complementària,! recordant! l’obligació! de! complir! un! senyal! vertical! o!
imposen!per!sí!mateixes!una!determinada!prescripció.!!
!
La!longitud!de!les!inscripcions!als!trams!amb!velocitat!de!projecte!superiors!
a!60!km/h!és!de!4,0m!i!amb!velocitats!menors!a!60!Km/h!!és!de!1,6m.!
!
Inscripció!de!STOP.!(Marca!MA6.4)!!

!
Indica!l’obligació!del!conductor!de!parar!el!seu!vehicle!abans!d’una!pròxima!
línia! de! detenció! o,! si! aquesta! no! existeix,! immediatament! abans! de! la!
calçada!a!la!que!s’aproxima!i!cedir!el!pas!als!vehicles!que!puguin!circular!per!
aquesta!calçada.!Es!situa!abans!de!la!línia!de!detenció,!i!si!no!existeix!abans!
de!la!marca!de!marge!de!calçada!a!una!distància!compresa!entre!2,5!i!25!m!
recomanant3se!entre!5!i!10!m.!!
!
Inscripció!de!CEDIU!EL!PAS.!(Marca!MA6.5)!!

!
Aquesta!marca!indica!l’obligació!de!cedir!el!pas!als!vehicles!que!circulin!per!
la!calçada!a!la!que!s’aproxima,!i!detenir3se!si!és!necessari!abans!de!la!línia!de!
CEDIU!EL!PAS.!Se!situa!aquesta!marca!abans!de!la!línia!de!CEDIU!EL!PAS,!o!
del! lloc! on! s’hagi! de! cedir! el! pas,! a! una! distància! entre! 2,5! i! 25! m,!
recomanant3se!entre!5!i!10!m.!!
!



!
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!
Figura!9.3:!Detall!de!la!inscripció!CEDIU!EL!PAS.!

!
Limitació!de!velocitat.!(Marca!MA6.7)!!

!
Indica!que!cap!vehicle!pot!sobrepassar!la!velocitat!expressada!en!km/h.!La!
xifra!podrà! anar! envoltada!d’una! el·lipse! amb!un! eix!major!paral·lel! al! del!
carril.!!

4. SENYALITZACIÓ%VERTICAL%%
!

Al!Document!núm.!2! “Plànols”!d’aquest!Projecte!es!descriu! la! situació!dels!
senyals.! En! els! plànols! de! detalls! s’indiquen! dimensions,! colors,! text! i!
característiques.! Es! tracta! de! la! senyalització! vertical! corresponent! a! una!
carretera!convencional!amb!un!carril!per!sentit!de!circulació! i!voral!de!1,5!
m.!!

4.1. CARACTERÍSTIQUES%DELS%ELEMENTS%DE%SENYALITZACIÓ%
VERTICAL%%
!

Seguidament! es! mostren! les! característiques! que! hauran! de! complir! els!
elements!de!senyalització!vertical!que!instal·lats!en!el!vial!projectat.!!
!
!

8 
 

3.3.3 Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una determinada 
prescripció.  

La longitud de les inscripcions als trams amb velocitat de projecte 80 km/h és de 4,0m. 

 

Inscripció de STOP. (Marca M-6.4) 

Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle abans d’una pròxima línia de detenció 
o, si aquesta no existeix, immediatament abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas 
als vehicles que puguin circular per aquesta calçada. Es situa abans de la línia de detenció, i si 
no existeix abans de la marca de marge de calçada a una distància compresa entre 2,5 i 25 m 
recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 

Inscripció de CEDIU EL PAS. (Marca 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. Se situa aquesta 
marca abans de la línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància 
entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 

 

Figura 9.3: Detall de la inscripció CEDIU EL PAS. 
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4.1.1. DIMENSIONS%%
!

Les!dimensions!dels!senyals!seran!les!mostrades!a!continuació:!!
!

Senyal!triangular!tipus!P! 135!cm!de!costat!
Senyal!circular!tipus!R! 90!cm!de!diàmetre!
Senyal!quadrat!tipus!S! 90!cm!de!costat!
Senyal!octogonal!tipus!R! 90!cm!entre!costats!!!
Senyal!rectangular!tipus!S! 90!×!135!cm!

Taula!9.1:!Tipus!i!mides!de!les!senyals!
!

!
!

!
Figura!9.4:!Detall!dels!senyals!verticals.!

!
!
!
!



!
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4.1.2. COLORS%%
!

Els!colors!dels!cartells!fletxes!i!els!cartells!d’orientació,!en!el!cas!en!que!ens!
trobem! de! carretera! convencional! amb! vorals,! seran! fons! blanc! amb!
caràcters,!orles!i!fletxes!de!color!negre.!!
Els! cartells! fletxes! i! cartells! d’orientació! que! estiguin! relacionats! amb!
sortides! d’una! carretera! tindran! els! colors! de! la! carretera! a! la! que! es!
dirigeixen!quan!sigui!la!nova!de!superior!categoria!o!per!sortida!immediata.!!

4.1.3. INSCRIPCIONS%I%TEXTOS%%
!

Totes! les! paraules! que! hi! figuren! als! diferents! cartells! i! senyals! laterals!
estaran! formades! per! lletres! de! l’abecedari! CCRIGE! i! amb! les! separacions!
indicades!a!la!Instrucció!8.13I.C.!A!la!part!posterior!dels!senyals!i!cartells!es!
col·locarà!la!data!d’instal·lació!i!l’escut!de!la!Generalitat!de!Catalunya.!!
!
Les! característiques! dels! materials! a! emprar! s’especifiquen! en! els!
corresponents!articles!del!Plec!de!Prescripcions!Tècniques!Particulars.!!

4.1.4. REFLECTÀNCIA%%
!

La! reflectància! a! emprar! per! als! cartells! i! senyals! serà! del! tipus! “alta!
intensitat”!ja!que!aquests!no!es!trobin!en!zona!il·luminada.!!

4.1.5. IMPLANTACIÓ%%
!

Visibilitat!!

!
La!distància!de!col·locació!no!serà!inferior!a!la!mínima!necessària!per!a!que!
un!conductor!que!circuli!a!la!velocitat!màxima!establerta!pugui!percebre!el!
senyal!o!el!cartell,!interpretar!el!missatge,!decidir!la!maniobra!i!executar3la!
parcial!o!totalment.!!
!



!
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Posició!longitudinal!!

!

Els!senyals!d’advertència!de!perill!es!col·locaran!entre!150!i!250!m!abans!de!
la!secció!on!es!trobi!el!perill!que!anuncien.!Els!senyals!de!reglamentació!se!
situaran! a! la! secció! on! comença! la! seva! aplicació,! reiterant3se! a! intervals!
corresponents!a!un!temps!de!recorregut!de!l’ordre!d’un!minut.!!
!
Els!senyals!o!cartells!d’indicació!podran!tenir!diverses!ubicacions,!segons!els!
casos:!!
!

3 Presenyalització! i!destí:!en!enllaços,!es!col·locaran!a!1!Km!i!a!500!m!
abans!de!la!sortida,!i!un!cartell!fletxa!sobre!el!“nas”!de!la!divergència.!
A!interseccions,!es!col·locarà!200!m!abans!del!“nas”.!!

3 Confirmació:! Un! cop! superat! un! nus,! es! confirmarà! l’itinerari,!
col·locant! els! cartells! a! 250! m! des! de! la! finalització! del! carril!
d’incorporació.! Es! procurarà! que! la! distància! entre! cartells! de!
confirmació!sigui!d’uns!5!km.!!

3 Cartells! fletxa:!al!principi!d’illots! tipus!“llàgrima”!o!encausament!(no!
divisòries)! i,! excepcionalment,! al! marge! oposat! a! aquell! pel! que!
s’accedeix!a!la!carretera.!!

3 Cartells! de! localització! de! poblat:! es! situaran! al! principi! de! la!
travessia.!
!

Posició!transversal!!

!
Els! senyals! es! col·locaran! al! marge! dret! de! la! plataforma! i! es! duplicarà! a!
l’esquerra!el!senyal!R3!305.!Els!senyals!i!els!cartells!situats!als!marges!de!la!
plataforma! es! situaran! de! forma! que! la! seva! vora! més! pròxima! estigui!
almenys!a!2,5!m!de!la!vora!exterior!de!la!calçada!i!a!0,5!m!de!la!vora!exterior!
del!voral.!!



!
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Alçada!!

!
En! els! senyals! o! cartells! situats! als! marges! de! la! plataforma! (excepte! els!
cartells!fletxa)!la!diferència!de!cota!entre!la!part!inferior!del!senyal!o!cartell!i!
la! rasant! de! la! carretera! serà! 2,20! m! com! a! mínim.! Els! cartells! fletxa! en!
interseccions! hauran! de! deixar! lliure! l’alçada! inclosa! entre! 0,9! m! i! 1,2! m!
sobre!la!rasant!de!la!carretera.!!
!
Orientació!!

!
En! els! senyals! o! cartells! situats! als! marges! de! la! plataforma! (excepte! els!
cartells! fletxa)! es! giraran! lleugerament! cap! a! fora! amb! un! angle! de! 3o!
respecte!de!la!normal!a!la!línia!que!uneix!la!vora!de!la!calçada!davant!d’ells.!
Els!cartells!fletxa!s’orientaran!perpendiculars!a!la!visual!del!conductor!a!qui!
vagi!destinat!el!missatge.!!

4.2. TIPUS%DE%SENYALITZACIÓ%%

4.2.1. SENYALITZACIÓ%DE%LA%CLASSE%DE%CARRETERA%%
!

L’inici!de!la!carretera!es!senyalitzarà!mitjançant!un!cartell!amb!un!caixetí!de!
numeració!de!la!carretera!i! la!seva!denominació.!A!1.000!m!es!col·locarà,!a!
ambdós!marges,! una! senyal!R3301!amb! limitació! genèrica!de!velocitat! a! la!
carretera.!!

4.2.2. SENYALITZACIÓ%DE%NUSOS,%ENTRADES%O%SORTIDES%%
!

Encreuaments:!s’instal·len!senyals!P31a,!P31c!i!P31d!a!una!distància!de!200!m!
abans! del! punt! d’encreuament.! Les! trajectòries! secundàries! tenen!
instal·lades!senyals!tipus!R31!i!R32.!!
Les! rotondes! seran! presenyalitzades! en! tots! els! seus! accessos! amb! una!
senyal! P34! situada! a! uns! 200! m! de! la! marca! vial! M34.2.! Les! diferents!
destinacions! es! senyalitzaran! per! mitjà! de! cartells.! Les! reduccions! de!
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velocitat! se! senyalitzaran! com! si! es! tractés! d’una! cruïlla! en! la! que! fos!
necessari!aturar3se!per!cedir!el!pas.!!
!
També!es!presenyalitzarà! l’obligació!de!CEDIU!EL!PAS!amb!una!senyal!R31!
situada!a!uns!150!m!de!la!marca!vial!M34.2.!!
!
Davant!de!cada!entrada!es!col·locarà!una!senyal!R3402!en!l’illeta!central.!!
!
A! les! sortides! es! col·locarà! cartells! fletxes! en! illetes! perimetrals! però!
únicament!indicant!els!punts!que!s’accedeixen!per!aquesta!sortida.!!
!
Per!a!la!intersecció!en!T!o!l’enllaç!a!diferent!nivell!l’altura!del!senyals!serà!de!
1,8m.!I!es!presenyalitzarà!la!sortida!entre!100!i!150m!abans.!!

4.2.3. SENYALITZACIÓ%I%ABALISAMENT%DE%CORBES%%
!

S’hauran! de! senyalitzar! les! corbes! que! tinguin! un! radi! petit! en! funció! a! la!
velocitat!per!indicar!que!els!vehicles!trobaran!una!corba!bastant!tancada.!!

4.2.4. SENYALITZACIÓ%DE%VELOCITAT%MÀXIMA%%
!

S’haurà!de!senyalitzar!amb!una!senyal!R3301!de!40!km/h!l’aproximació!a!les!
senyals!de!“STOP”!o!“CEDIU!EL!PAS”.!!

4.2.5. SENYALITZACIÓ%SOBRE%AVANÇAMENTS%%
!

En!els!trams!de!prohibició!d’avançament!s’hauran!de!col·locar!dues!senyals!
R3!305!i!al!finalitzar!aquest!tram!una!senyal!R3502.!!

4.2.6. SENYALITZACIÓ%D’ORIENTACIÓ%%
!

SA220!Presenyalització!de!direccions!cap!a!una!carretera!convencional!!

!
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Es! col·locaran! cartells! 3! croquis! de! preavís! a! 500! m! de! les! respectives!
sortides! indicant! els! diferents! destins! a! que! condueixen! les! sortides!
d’aquestes.!!
!

SA300!Direcció!d’un!itinerari!!

!
Indiquen!els!noms!de!poblacions!i!dels!polígons!situats!a!l’itinerari!o!molt!a!
prop!de!la!carretera,!i!també!indiquen!la!manera!d’arribar!a!aquests.!!
!
SA310!Direcció!de!varis!itineraris!!

!
Indiquen!els!noms!de!poblacions!i!dels!polígons!situats!a!diferents!itineraris!
o! molt! a! prop! de! la! carretera,! i! també! indiquen! la! manera! d’arribar! a!
aquests.!!
!
SA350!Direcció!indicant!sortida!immediata!!

!

Indica,!en!carretera!convencional,!el!lloc!on!s’inicia!el!ramal!de!sortida!i!les!
direccions!a!les!que!s’arriben!per!la!sortida.!!
!
SA572!Fita!quilomètrica!en!autovia,!via!ràpida!o!carretera!convencional!!

!
Indica! el! punt! quilomètric! d’una! via! que! no! és! autopista.! La! seva! lletra! i!
número!apareixen!en!la!part!superior!del!senyal.!!
!
SA574!Fita!miriamètrica!en!carretera!convencional!!

!
Indica!el!punt!quilomètric!quan!es!múltiple!de!deu.!!
!
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SA600! Confirmació! de! poblacions! en! un! itinerari! per! carretera!

convencional!!

!

Indica,!en!una!carretera!convencional,!els!noms!i!distàncies!en!quilòmetres!a!
les!poblacions!expressades.!!
!
SA800!Distància!al!començament!de!perill!o!prescripció!!

!

Indica!la!distància!des!de!el!lloc!on!està!situada!la!senyal!fins!on!comença!el!
perill!o!a!regir!la!prescripció!d’aquesta.!!

5. ABALISAMENT%%
!

L’abalisament! està! constituït! per! un! conjunt! d’instal·lacions!
complementaries! de! la! carretera! que! té! per! objectiu! servir! de! guia! als!
conductors! dels! vehicles,! augmentant! la! seguretat! i! comoditat! en! la!
conducció.!Pel!dimensionament!dels!elements!d’abalisament!s’ha!utilitzat!la!
“Proposta! de! criteris! d’abalisament”! de! juny! de! 2004! editada! pel! Servei!
Territorial!de!Carreteres.!!
!
S’han!considerat!dins!d’aquest!concepte!els!següents!elements:!!
!

Abalisament!visual!!

!

Fa! ressaltar! clarament! el! traçat! de! la! carretera,! cridant! l’atenció! dels!
conductors! sobre! el! voral! o! la! situació! de! les! barreres! de! seguretat.! Aquí!
s’inclouen:!!
!

3 Captafars!en!barreres!de!seguretat.!!
3 Pintat!de!vorades.!!
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Abalisament!numèric!!

!
Té!per!objectiu!informar!al!conductor!sobre!la!posició!en!què!es!troba!dins!
de!la!carretera,!està!constituït!per:!!
!

3 Fites!quilomètriques.!!

5.1. CAPTAFARS%EN%BARRERA%DE%SEGURETAT%%
!

S’ha!previst!la!disposició!de!plaques!reflectores!adossades!en!el!sinus!de!la!
banda!metàl·lica!de!la!barrera!de!seguretat,!d’acord!amb!les!recomanacions!
publicades!al!respecte!per!la!Direcció!General!de!Carreteres!del!M.O.P.T.M.A.!!
!
Es!posaran!en!el!primer!suport!del!tram!de!barrera!i!a!partir!d’aquest,!cada!
cinc!suports,!disposant!un!també!a!l'últim!suport!del!tram.!!
!
El! reflectant! es! col·locarà! al! centre! geomètric! de! la! barrera! de! seguretat!
simple,!de!manera!que!quedi!a!cinquanta3cinc!centímetres!(55!cm)!d’alçada!
o! sobre! la! banda! inferior,! en! el! cas! de! doble! barrera,! quedant! per! tant! a!
quaranta3cinc!centímetres!(45!cm)!d’alçada.!!
!
Les!característiques!dels!materials!i!forma!de!col·locació!es!descriuen!en!el!
Plec!de!Prescripcions!Tècniques!Particulars.!!

5.2. PINTAT%DE%VORADES%%
!

Per!fer!visibles!al! trànsit! les!vorades!que!envolten!les! illetes!procedirem!al!
pintat! d’aquestes!mitjançant! unes! franges! de! pintura.! Aquestes! franges! de!
pintura!estaran!formades!alternativament!per!franges!de!pintura!vermella!i!
pintura!blanca.!!
!
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Les!característiques!dels!materials!i!forma!de!pintar!les!franges!es!descriuen!
en!el!Plec!de!Prescripcions!Tècniques!Particulars.!!

5.3. FITES%QUILOMÈTRIQUES%%
!

Es!disposaran!fites!quilomètriques!de!xapa!d’acer!galvanitzat!segons!la! fita!
normalitzada!en!els!punts!quilomètrics!múltiples!d’unitat!de!quilòmetre.!Les!
pintures! que! s’apliquin! sobre! les! fites! compliran! amb! la! NORMA! UNE!
40.103.!!
!
Els!elements!que!composen!les!fites!quilomètriques!son:!!
!

3 Placa!de!senyal!!
3 Pal!
3 Peces!d’ancoratge!!

!
En!ells!es!reflectiran!les!següents!inscripcions:!!
!

3 No!del!quilòmetre:!color!negre!sobre!fons!blanc!reflexiu.!!
3 Identificació!de!la!carretera:!lletra!i!número!de!color!blanc!sobre!fons!

vermell!reflexiu.!!
!

Tanmateix,! es! disposaran! fites! d’aresta! tipus! I! delimitadores! dels!
hectòmetres,! col·locades! a! 30! centímetres! de! la! part! exterior! del! voral!
segons! la!seva!situació! transversal,! formant!un!angle!de!15!graus!en!sentit!
oposat! a! la! circulació,! i! col·locades! dividint! en! 10! parts! iguals! la! distància!
entre!dues!fites!quilomètriques.!!
!
Les!característiques!dels!materials!i!forma!de!col·locació!es!descriuen!en!el!
Plec!de!Prescripcions!Tècniques!Particulars.!!
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6. SISTEMES%DE%CONTENCIÓ%DE%VEHICLES%%
!

La! finalitat! d’una! barrera! de! protecció! és! proporcionar! un! cert! nivell! de!
contenció! d’un! vehicle! fora! de! control,! de! forma!que! es! limitin! els! danys! i!
lesions!tant!pels!seus!ocupants!com!per!la!resta!dels!usuaris!de!la!carretera!i!
altres!persones!o!objectes!situats!en!les!proximitats.!

6.1. BARRERES%DE%SEGURETAT%%
!

La! selecció! del! tipus! de! barrera! de! seguretat! s’ha! dut! a! terme! atenent! als!
avantatges! o! inconvenients! recollits! a! l’ordre! circular! 321/95! T! i! P,!
“Recomendaciones! sobre! sistemas! de! contención! de! vehículos”! amb! les!
modificacions!de!l’ordre!circular!6/2001.!Es!tindrà!en!compte,!especialment:!!

3 El!funcionament!i!comportament!de!cada!sistema.!!
3 El!cost!d’implantació!i!conservació.!!
3 Les! condicions! del! terreny! per! la! fonamentació! i,! en! el! seu! cas! de!

l’ancoratge.!
3 L’espai!disponible,!fins!i!tot!per!una!eventual!deformació!del!sistema.!!
3 Necessitats!especials,! com!trams!desmuntables,!ancoratges,!extrems,!

etc.!!
En! funció! de! les! anteriors! consideracions! s'ha! previst! les! següents!
actuacions!respecte!les!barreres!de!seguretat!en!aquest!projecte:!!
!

3 Col·locació!de!barreres!de!seguretat!tipus!BMSNA4/120b!en!ambdós!
costats!de!la!calçada.!!

3 Col·locació! de! terminals! abatuts! de! 12! m,! terminals! abatuts! o!
terminals! de! retorn,! segons! sigui! el! cas,! on! col·loquem! barreres! de!
seguretat!tipus!BMSNA4/120b.!!

3 Col·locació! de! barreres! metàl·liques! tipus! PMC2/10a! als! passos!
superiors.!!
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Barrera!metàl·lica!simple!(BMSNA4/120b)!!

!
La! tanca! és! una! doble! ona! d’acer! galvanitzat! en! calent.! Els! suports! els!
conformen!perfils!tubulars!de!120!mm!cada!4!m.!!
!
Els! extrems! aniran! tots! encastats! o! abatuts,! en! funció! de! la! disponibilitat!
d’espai.!Així! la!disposició!més!recomanable!és! l’encastament!en!el!talús!del!
desmunt.! De! totes!maneres,! en! el! projecte! en! estudi,! aquest! extrem! és! de!
difícil!realització,!i!per!tant,!s’opta!per!l‘abatiment!fins!el!terreny!dels!12!m!
extrems!de!la!barrera.!Les!tres!tanques!extremes!tindran!suports!cada!2!m.!
Els! cinc! suports!més! baixos! no! tindran! separador! i! d’aquests,! els! dos!més!
baixos! aniran! equipats! d’una! xapa! soldada! que! faci! augmentar! la! seva!
resistència!d’arrossegament!al!llarg!del!sòl.!!
!
Aquests!suports!equipats!de!xapa!soldada,!restaran!completament!enterrats!
(segons!plànols!de!detall).!!
!
El!costat!superior!de!la!banda!es!trobarà!a!70!cm!per!damunt!de!la!rasant!de!
l’extrem!de!la!calçada!o!vorera.!!
!
En! els! marges! el! plànol! tangent! de! la! doble! ona! coincideix! amb! la! línia!
exterior!de!la!vorera.!!
!
!
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1. INTRODUCCIÓ%%

!

L’objecte!d’aquest!annex!és!presentar!els!càlculs!del!moviment!de!terres!de!l’obra.!

D’aquesta!manera,! es! poden!obtenir! els! costos! d’aquesta! activitat! correctament.!

Així!mateix,!es!determinen!els!possibles!préstecs!i/o!abocadors!després!d’analitzar!

les!necessitats!de!terres!per!a!les!diferents!actuacions!del!projecte.!!

!

Els! càlculs! i! resultats! del! moviment! de! terres! s’ha! obtingut! amb! el! programa!

Autocad!civil!3D.!!

!

Els! possibles! préstecs! i/o! abocaments! que! facin! falta! per! a! construir! el! vial! es!

determinaran!en!funció!dels!amidaments!obtinguts,!sempre!amb!l’ajuda!de!l’estudi!

de!geologia!i!geotècnia!del!corresponent!annex!del!present!projecte.!!

!

Amb! tot! això! es! podrà! determinar! els! amidaments! de! terres! que! resulten! de! les!

rasants!definides!així!com!la!classificació!dels!sòls!que!poden!servir!per!reutilitzarT

los!a!l’obra.!!

!

En!definitiva,!l’estudi!del!moviment!de!terres!consta!dels!següents!apartats:!

!

3 Excavació!

3 Classificació!dels!materials!!

3 Necessitat!i!disponibilitat!de!terres!!

!

!
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2. EXCAVACIÓ%%
!

Com! s’ha! comentat! en! l’Annex! de!Geologia! i! Geotècnia,! Del! PK! 0+000! fins! el! PK!

0+770!la!traça!es!troba!en!un!terreny!de!roques!terciàries!de!la!unitat!Nmcga,!és!a!

dir,! conglomerats! inclosos! en! la! unitat!NMa! (Argiles! i! gresos! arcòsics! que!passen!

gradualment!a!argiles! grogues! i! fosques).! La! rotonda!que!dona!accés!a! la! variant!

també!es!troba!en!aquest!tipus!de!terreny.!

!

Del!PK!0+770!fins!la!finalització!del!vial,! la!traça!es!troba!en!un!terreny!de!roques!

terciàries!de!la!unitat!Nmcg1,!és!a!dir,!conglomerats!amb!petites!intercalacions!de!

sorres!i!argiles!sorrenques.!!

!

Per!a!dur!a!terme!el!desenvolupament!de! l'obra,!els!mitjans!a!fer!servir!seran!els!

convencionals! amb! la! utilització! prèvia! de! ripper! i,! si! escau,! martells! i! picadors.!

També!es!pot!arribar!a!fer!servir!qualsevol!combinació!d'aquests!sistemes.!!

Les!tasques!d’excavació!i!moviment!de!terres!es!realitzaran!amb!les!tècniques!més!

adients!d’acord!amb!les!propietats!mecàniques!del!terreny!en!cada!moment.!!

!

Per!executar!els!treballs!de!moviments!de!terres!en!les!unitats!més!cementades,!de!

conglomerats!i!graves!cimentades!caldrà!considerar!maquinària!de!major!potència!

(excavadora!giratòria,!martell!picador,!bulldozer...).!!

!

!

!
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3. TERRA%VEGETAL%%
!

Es!considerarà!que!l’espessor!de!terres!vegetals!en!la!traça!de!la!carretera!sotmesa!

a!l’actuació!és!variable,!per!la!qual!cosa!serà!difícil!de!determinar!prèviament.!No!

obstant! això! el! seu! valor! acostuma! a! estar! comprès! entre! 0! i! 40! cm.! D’aquesta!

manera! per! obtenir! les!mesures! d’excavació! de! terra! vegetal! s’ha! considerat! un!

espessor!mig!de!20!cm.!!

!

Com!a!mesura!ambiental!es!valora!la!reutilització!de!la!terra!vegetal!excavada!que!

es! separarà! i! conservarà! per! a! reaprofitarTla! estenentTla! en! aquelles! zones! on!

s’actuï!amb!la!reposició!de!vegetació.!L’espessor!previst!per!a!aquesta!reposició!es!

considera!de!20!cm.!!

4. DESMUNT%I%TERRAPLÈ%%
!

El!material!al!fons!dels!desmunts!es!pot!classificar!com!tolerable!(es!menysprea!la!

terra! vegetal).! Aquests! materials! poden! ser! utilitzats! per! a! la! formació! de!

fonamentacions!i!nuclis!de!terraplens.!!

!

Per! a! la! coronació! de! terraplens! és! necessària! la! colelocació! de! 50! cm! de! sòl!

adequat.! D'aquesta!manera! es! pot! obtenir! una! esplanada! de! tipus! E3! per! a! una!

categoria!de!trànsit!T2!sobre!sòl!tolerable!(0).!!

!

Abans!de!procedir!a! l'inici!de! la!construcció!dels! terraplens,! s'haurà!de!sanejar! la!

superfície!d'assentament,!eliminant! la!terra!vegetal!en! la!seva!totalitat! (20!cm!de!
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gruix).!A!continuació!es!compactarà!el!terreny!natural!amb!una!densitat!no!inferior!

a!la!corresponent!al!95%!del!Proctor!Modificat.!!

!

Els!materials! es! compactaran! amb!una!densitat! no! inferior! a! la! que! correspon! al!

95%!del!Proctor!Modificat!en!el!fonament,!al!98%!el!nucli!i!al!100%!en!el!cas!de!la!

coronació! (50!cm!superiors!del! terraplè).En! l'execució!dels! terraplens!es! seguiran!

en!tot!moment!els!criteris!fixats!pel!PGT3.!!

El!gruix!de!capa!serà!l'adequat!per!arribar!a!la!compactació!indicada!en!tot!el!seu!

gruix.! Es! recomana! executar! a! l'inici! de! les! obres! un! terraplè! d'assaig! en! què! es!

realitzaran! les! compactacions! amb! diferents! gruixos! de! capa.! Es! comprovarà! la!

compactació!més! idònia! per! arribar! a! les! densitats! òptimes.! En! cas! que! s'utilitzi!

material!procedent!del!desmunt,!serà!necessària!una!selecció!prèvia!pertinent,!per!

tal!de!constituir!un!sòl!tolerable!en!fonamentacions!i!nuclis!de!l’obra.!!

!

El!talús!de!terraplè!utilitzat!és!el!de!2H:1V.!Per!als!desmunts!s'han!utilitzat!talussos!

amb!la!mateixa!inclinació.!!

5. BALANÇ%DE%TERRES%%
!

El! volum! d'excavació! de! l'obra! és! de! 19083,79! m3.! Aquest! volum! es! destina!

íntegrament! a! la! fonamentació! i! nucli! de! terraplens.! Com! aquest! volum! no! es!

suficient! per! assolir! el! terraplè! es! fa! necessària! una! aportació! de! 156157,16!m3.!

Dins!d’aquest!es!troba!l’aportació!necessita!de!11040,00!m3!per!a!conformar!una!

esplanada!E3!en!l’eix!principal!del!vial,!sobre!la!qual!es!situarà!el!ferm!del!tipus!231!

per!a!una!categoria!de!trànsit!T2.!!

!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

6!

Quant!a!la!terra!vegetal,!s’excaven!2760!m3,!els!quals!s'estendran!íntegrament!per!

la!revegetació.!A!més,!caldrà!disposar!de!523.7!m3!addicionals!de!terra!vegetal.!!

!

Es!presenta!el!balanç!de!moviment!de!terres!que!es!necessita!per!a!l'execució!del!

projecte.! S'observa!que! l'obra!no! té!excedent!de! terres!però! si! té!una!necessitat!

important!d'aportació!de!volum!de!terres.!!

D'altra!banda,!tots!els!materials!extrets!es!poden!reaprofitar!en!la!pròpia!obra!per!

a!l'execució!dels!terraplens.!!

!

Els!materials!excedents!seran!portats!a!l’abocador.!!

!

!

!

!

!

!

!

!

Taula!11.1:!Moviments!de!terra!per!a!la!construcció!del!vial!

!

En! l'Annex! “3.!Geologia! i! geotècnia”! es! detalla! la! ubicació! exacta!de! les! graveres!

més! properes! a! la! zona! de! projecte,! per! tal! que! puguin! servir! com! a! guia! per! a!

l'obtenció!del!material!de!préstec!necessari,!així!com!els!abocadors.!!

! Total!m3!

Desmunt! 165241,85!

Terraplè! 19083,79!

Capa!material!adequat!(prèstec)! 6900!

Capa!material!estabilitzat!inTsitu!!! 4140!

Terra!vegetal!desmunt! 2760!

Terra!vegetal!terraplè! 3283,7!
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APÈNDIX:%LLISTAT%DE%MOVIMENTS%DE%TERRES%



P,K,

Área de 
desmonte 
(metros 

cuadrados)

Volumen 
de 

desmonte 
(metros 
cúbicos)

Volumen 
reutilizable 

(metros 
cúbicos)

Área de 
terraplén 
(metros 

cuadrados)

Volumen de 
terraplén 
(metros 
cúbicos)

Vol, 
desmonte 
acumul, 
(metros 
cúbicos)

0+020,000 0 0 0 0 0 0
0+040,000 0 0 0 0 0 0
0+060,000 0 0 0 0 0 0
0+080,000 0 0 0 3,62 36,16 0
0+100,000 9,97 99,68 99,68 0 36,16 99,68
0+120,000 25,45 354,19 354,19 0 0 453,87
0+140,000 43,41 688,6 688,6 0 0 1142,48
0+160,000 64,53 1079,35 1079,35 0 0 2221,83
0+180,000 89,21 1537,37 1537,37 0 0 3759,2
0+200,000 117,94 2071,55 2071,55 0 0 5830,75
0+220,000 150,44 2683,87 2683,87 0 0 8514,62
0+240,000 185,71 3361,49 3361,49 0 0 11876,11
0+260,000 222,38 4080,88 4080,88 0 0 15956,99
0+280,000 45,15 2675,31 2675,31 0,46 4,57 18632,3
0+300,000 0 451,49 451,49 286,22 2866,76 19083,79
0+320,000 0 0 0 456,92 7431,35 19083,79
0+340,000 0 0 0 558,5 10154,18 19083,79
0+360,000 0 0 0 600,12 11586,19 19083,79
0+380,000 0 0 0 640,04 12401,54 19083,79
0+400,000 0 0 0 677,47 13175,1 19083,79
0+420,000 0 0 0 696,34 13738,09 19083,79
0+440,000 0 0 0 622,4 13187,33 19083,79
0+460,000 0 0 0 532,05 11544,42 19083,79
0+480,000 0 0 0 413,18 9452,24 19083,79
0+500,000 0 0 0 269,35 6825,29 19083,79
0+520,000 0 0 0 208,6 4779,5 19083,79
0+540,000 0 0 0 171,83 3804,33 19083,79
0+560,000 0 0 0 137,69 3095,22 19083,79
0+580,000 0 0 0 107,13 2448,24 19083,79
0+600,000 0 0 0 80,14 1872,71 19083,79
0+620,000 0 0 0 67,87 1480,06 19083,79
0+640,000 0 0 0 79,54 1474,08 19083,79
0+660,000 0 0 0 87,34 1668,8 19083,79
0+680,000 0 0 0 80,17 1675,16 19083,79
0+700,000 0 0 0 59,07 1392,48 19083,79

P,K, final:  1+150,000

Informe de volumen

Proyecto:  Nova variant sobre la carretera BV-5301
Alineación:  Eje Variante
Grupo de líneas de muestreo:  Linias de muestreo
P,K, inicial:  0+020,000



0+720,000 0 0 0 48,67 1077,49 19083,79
0+740,000 0 0 0 42,09 907,64 19083,79
0+760,000 0 0 0 35,97 780,55 19083,79
0+780,000 0 0 0 34,5 704,68 19083,79
0+800,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+820,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+840,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+860,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+880,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+900,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+920,000 0 0 0 0 704,68 19083,79
0+940,000 0 0 0 344,12 4763,54 19083,79
0+960,000 0 0 0 252,28 5964,06 19083,79
0+980,000 0 0 0 169,2 4214,16 19083,79
1+000,000 0 0 0 157,37 3264,1 19083,79
1+020,000 0 0 0 127,45 2860,85 19083,79
1+040,000 0 0 0 83,24 2120,3 19083,79
1+060,000 0 0 0 43,89 1275,19 19083,79
1+080,000 0 0 0 16 598,9 19083,79
1+100,000 0 0 0 14,49 304,76 19083,79
1+120,000 0 0 0 13,37 278,61 19083,79
1+140,000 0 0 0 12,44 258,05 19083,79
1+160,000 0 0 0 11,94 243,74 19083,79



Vol, reutilizable 
acumul, (metros 

cúbicos)

Vol, terraplén 
acumul, 
(metros 
cúbicos)

0 0
0 0
0 0
0 36,16

99,68 72,31
453,87 72,31
1142,48 72,31
2221,83 72,31
3759,2 72,31
5830,75 72,31
8514,62 72,31
11876,11 72,31
15956,99 72,31
18632,3 76,89
19083,79 2943,65
19083,79 10374,99
19083,79 20529,17
19083,79 32115,36
19083,79 44516,89
19083,79 57691,99
19083,79 71430,08
19083,79 84617,41
19083,79 96161,83
19083,79 105614,07
19083,79 112439,36
19083,79 117218,86
19083,79 121023,19
19083,79 124118,41
19083,79 126566,65
19083,79 128439,36
19083,79 129919,42
19083,79 131393,5
19083,79 133062,29
19083,79 134737,45
19083,79 136129,93

Proyecto:  Nova variant sobre la carretera BV-5301



19083,79 137207,42
19083,79 138115,06
19083,79 138895,61
19083,79 138895,62
19083,79 138895,63
19083,79 138895,64
19083,79 138895,65
19083,79 138895,66
19083,79 138895,67
19083,79 138895,68
19083,79 138895,69
19083,79 143659,23
19083,79 149623,29
19083,79 153837,45
19083,79 157101,55
19083,79 159962,4
19083,79 162082,7
19083,79 163357,89
19083,79 163956,79
19083,79 164261,55
19083,79 164540,16
19083,79 164798,21
19083,79 165041,95
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1. INTRODUCCIÓ%I%OBJECTIUS!

1.1. INTRODUCCIÓ!
!

El! present! document! constitueix! l’Estudi! d’Impacte! Ambiental! (EIA)! del!

“Projecte!de!la!nova!variant!sobre!la!carretera!BV!5301!(Km!2,5)!a!Santa!Maria!

de! Palautordera.! Aquest! estudi! és! essencial! a! fi! de! prendre! les! mesures!

necessàries! per! a! preservar! el! medi! ambient.! Les! obres! que! es! plantegen! en!

aquest!projecte!han!de!ser!tan!respectuoses!amb!el!medi!com!sigui!possible.! 

A! aquest! efecte! s’ha! d’intentar! no! afectar! zones! de! gran! valor! ecològic! i!

minimitzar! el! terreny! afectat.! En! definitiva,! s’ha! d’intentar! que! l’obra! quedi!

integrada!en!el!medi!i!que!compleixi!els!requisits!legals!mediambientals.! 

L’anàlisi! ambiental! d’un! projecte! comença! amb! la! selecció! d’alternatives! a! fi!

d’evitar! greus! danys! ambientals.! Tanmateix,! l’obra! generarà! impactes!

inevitables!en!el!medi,!però!aquests!han!de!quedar!atenuats!en! la!mesura!del!

que!sigui!possible!emprant!les!mesures!convenients.! 

1.2. OBJECTIU!
!

L’objecte!d’aquest!estudi!és!la!identificació,!anàlisi!i!valoració!dels!impactes!

produïts!durant!l’execució!de!l’obra!i!al!llarg!de!la!vida!útil!de!la!infraestructura.!

Així!mateix,!es!descriuen!les!principals!mesures!preventives!i!correctores!a!

aplicar!per!tal!de!minimitzar!els!danys!ambientals!que!es!puguin!ocasionar.!

2. MARC%LEGAL!

!

A!continuació!es!presenta!la!legislació!base!en!medi!ambient!que!s’ha!tingut!en!

compte!a!l’hora!d’elaborar!aquest!estudi:!
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!

Administració%de%la%Unió%Europea:%

!

• Directiva! del! Consell! (85/337/CEE)! de! 27! de! juny! de! 1985! relativa! a!

l’avaluació!de!les!repercussions!de!determinats!projectes!públics!i!privats!

sobre!el!medi!ambient.!

• Directiva! 92/43/CEE! del! Consell,! de! 21! de! maig! de! 1992,! relativa! a! la!

conservació!dels!hàbitats!naturals!i!de!la!fauna!i!flora!silvestres.!

!

• Directiva! 97/62/CEE! del! Consell! de! 17! d’octubre! de! 1997,! per! la! que!

s’adapta!al!progrés!científic! i! tècnic" la"Directiva"92/43/CEE," relativa"a" la"

Conservació́-dels-hàbitats-naturals-i-de-fauna-i-flora-silvestres.!

• Directiva) 97/11/CE) del) Consell,) de) 3) de) març) de) 1997,) per) la) qual) es)

modifica! la! Directiva! 85/337/CEE! relativa! a! l’avaluació! de! les!

repercussions! de! determinats! projectes! públics! i! privats! sobre! el! medi!

ambient.!

!

Administració%de%l’Estat:%

%

• Reial& Decret& Legislatiu& 1302/1986,& de& 28& de& Juliol& de& 1986,& d’avaluació&

d’impacte*ambiental.*BOE*núm.*155,*de*30.06.86!

• Reial! Decret! 1131/1988,! de! 30! de! Setembre,! pel$ qual$ s’aprova$ el$

reglament)per)l’execució)del)Reial)Decret)Legislatiu)1302/1986,)de)28)de)

Juliol& de& 1986,& d’avaluació& d’impacte& ambiental.& BOE& núm.& 239,& de&

05.10.88!

• Llei! 6/2001,! de! 8! de! maig,! que! modifica! el! Reial! Decret! Legislatiu!

1302/1986,! de! 28n6n! 1986! (RCL! 1986\2113),! d’avaluació! d’impacte!

ambiental.!
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• Llei%4/1989%de%27%de%març,%de%Conservació%dels%Espais%Naturals%i%de%Flora%i%

Fauna!Silvestres.!

• Reial!Decret!1997/1995,!7!de!desembre,!pel!qual!s’estableixen!mesures!

per! contribuir! a! garantir! la! biodiversitat! mitjançat! la! conservació! dels!

hàbitats!naturals!i!de!la!fauna!i!flora!silvestres.!

!

Administració%de%la%Generalitat%de%Catalunya:%

%

• Llei!12/1985,!de!13!de!juny,!d’espais!naturals.!

• Decret! 328/1992,! de! 14! de! desembre,! pel! qual! s’aprova! el! Pla! d’Espais!

d’Interès!Natural.!

• Decret!213/1997,!de!30!de!juliol,!de!modificació!del!Decret!328/1992,!de!

14!de!desembre,!pel!qual!s’aprova!el!Pla!d’Espais!d’Interès!Natural.!

• Decret! legislatiu! 11/1994! de! 26! de! juliol! pel! qual! s’adequa! la! Llei!

12/1985,!de!13!de!juny!d’espais!naturals.!

• Decret! 114/1988,! de! 7! d'abril,! d’avaluació! de! l'impacte! ambiental! de!

Presidència! de! la! Generalitat! de! Catalunya.(Derogat! parcialment! per! la!

Llei!3/1998).!

• Decret! 130/1998,! de! 12! de! maig,! pel! qual! s’estableixen! mesures! de!

prevenció!d’incendis!forestals!en!àrees!d’influència!de!carreteres.!

• Decret& 64/1995,& de& 7& de& març,& pel& qual& s’estableixen& mesures& de&

prevenció!d’incendis!forestals.!

3. DESCRIPCIÓ%GENERAL!

!

Actualment,!el!trànsit!de!camions!que!es!dirigeixen!cap!als!polígons!industrials!

de! Santa!Maria! de! Palautordera! (Ca! n’Auleda,! Can! Vernedes,! Can! Balmes,! La!

Serra!Nord!i!La!Serra!Sud)!discorre!pel!nucli!urbà,!provocant!molèsties!tant!als!

usuaris!de!la!via!pel!considerable!increment!en!el!temps!de!recorregut,!com!pels!
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veïns! de! la! zona! afectada! pel! trànsit! on! es! generen! molèsties! sonores! i! de!

seguretat,!principalment.! 

Amb! aquesta! situació! es! planteja! la! construcció! d’un! vial! que! elimini! aquest!

problema.! L’alternativa! vial! projectada,! discorre! pel! sud! del! nucli! urbà! i!

s’accedeix!a!ella!a!partir!d’una!rotonda.!S’ha!buscat!que!el!traçat!de! la!variant!

minimitzi! l’impacte! ambiental! generat! per! la! seva! construcció! i! explotació.! A!

aquest!efecte,!es!pot!consultar!l’annex!4!“Estudi!d’alternatives”!per!tal!de!veure!

com!es!justifica!l’elecció!del!traçat!definitiu.! 

Així!mateix,! en! la! resta!d’annexes!d’aquest!projecte!es!poden! consultar! altres!

característiques! de! l’obra,! que! tenen! un! impacte! sobre! el!medi! que! ocupen! i!

que!s’hauran!de!tenir!en!compte!en!aquest!estudi.! 

4. DESCRIPCIO%DEL%MEDI!

!

Abans!d’avaluar!els! impactes!generats!per! la!construcció! i!explotació!del!de! la!

variant!,!cal!conèixer!l’estat!inicial!del!medi!de!la!zona!afectada.!L’estudi!de!les!

característiques! de! la! zona! afectada! a! l’estat! inicial! permeten! la! presa! de!

mesures!de!prevenció!i!correcció!necessàries!per!tal!de!minimitzar!les!possibles!

afeccions!derivades!de!la!nova!variant.!

4.1. MARC%GEOFÍSIC%I%HISTÒRIC!

La!comarca!del!Vallès!Oriental!és!una!comarca!amb!una!extensió!de!851!km
2!
i!

limitada!bàsicament!pel! relleu!amb! les! comarques!del! voltant.! Les!muntanyes!

de! la! serralada! litoral! (el! Corredor,! Sant! Mateu),! al! sudnest,! la! separen! del!

Maresme;!al!nord,!els!relleus!de!la!serralada!prelitoral!(el!Montseny,!els!cingles!

de! Bertí)! delimiten! la! comarca! amb! Osona! i! el! Bages.! Per! l’oest,! la! Tordera,!

després!del!seu!pas!per!Sant!Celoni!estableix!la!divisòria!entre!el!Vallès!Oriental!

i!la!Selva,!i!per!l’est!la!riera!de!Caldes!marca!la!divisió!entre!el!Vallès!Oriental!i!el!
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Vallès!Occidental.! 

El! municipi! de! Santa!Maria! de! Palautordera,! s’estén! per! la! vall! inferior! de! la!

Tordera!amb!una!extensió!de!16,9!km
2
,!abans!que!aquest!riu,!unit!a!la!riera!de!

Trentapasses,!prengui!la!direcció!nordnest!vers!Sant!Celoni!i!la!Batllòria.! 

El! terme! municipal! té! una! forma! sensiblement! rectangular,! amb! uns! límits!

convencionals!que!el! separen!de!Sant!Esteve!de!Palautordera!al!nord,!mentre!

que! pel! sud! li! fa! de! límit! la! riera! de! Trentapasses,! que! segueix! paralslela! a! la!

carretera!de!Granollers!a!Girona.!A!l’oest!termeja!amb!Sant!Pere!de!Vilamajor!i!

amb!Llinars,!a!l’indret!de!Sanata,!i!a!l’est!amb!Fogars!de!Montclús!i!Sant!Celoni.!

Aquest!darrer!municipi!té!una!forta!connexió!amb!Santa!Maria!de!Palautordera,!

ja!que!el!barri!del!Pont!Trencat!(amb!407!habitants)!i!fins!el!mateix!pont!trencat!

medieval,! que! són! de! Palautordera,! es! consideren! com! ravals! de! Sant! Celoni,!

com! també! la! urbanització! del! Virgili,! del! Pla! de! Palau,! que! consta! de! 626!

habitants.! 

Dins!del!municipi!hi!ha!15!nuclis!residencials!i!7!nuclis!industrials.!Aquests!nuclis!

es! troben! dispersos! pel! territori! si! bé! la! majora! es! concentren! al! nord! del!

municipi,! al! voltant!del! nucli! urbà!de! Santa!Maria!de!Palautordera,! i! a! l’est,! a!

tocar!amb!Sant!Celoni.! 

Pel!que!fa!a!la!història!del!municipi,!la!primera!referència!escrita!que!consta!és!

un!document!d'un!privilegi!del!19!d'agost!del!862!en!un!atorgament!fet!pel!reí!

Carles!el!Calb!al! compte!Sunyer! I! de! la! vila!de!Vídamènia,!que!ara! s'anomena!

Palau.! Per! aquest! i! d'altres! documents! s’ha! arribat! a! la! conclusió! de! què! ja!

estava!organitzada! la!parròquia!de!Santa!Maria! junt!amb! la!de!Sant!Esteve!en!

l’any!858.! 

Aquest! document! aporta! altres! dades! prou! curioses! com! el! fet! de! què! el!

territori!era!poblat!per!gent!d'Hispània!que!havia!fugit!de!l'encalç!sarraí!darrera!
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els!Pirineus! i!que!un!cop! reconquerida!aquesta!part!del!país! retornaven!per!a!

repoblarnla.!L'administració!de!justícia!o!jurisdicció!fou!exercida!pels!Senyors!de!

Montclús,!que!tenien!enfeudat!amb!el!monestir!els!dominis!sobre!Palautordera!

i!tota!la!vall.! 

Els! senyors! de! Montclús! descendents! dels! senyors! de! Sesagudes! o! de! les!

Agudes,!que! tenien!el! castell! suposadament!en!alguna!vessant!del! turó!de! les!

Agudes,!tenen!domini! fins! l'any!1275!en!què!Rimbau!II!de!Montclús!cedeix!els!

seus!béns!al! seu!oncle!Ramon!de!Cabrera,! i!així,! com!els!senyors!de!Montclús!

tenien! el! seu! centre! en! el! castell! també! anomenat! Montclús,! conegut!

actualment!com!el!castell!dels!Moros,!a!Santa!Margarida,!els!senyors!de!Cabrera!

tenen! el! centre! administratiu! al! castell! d'Hostalric,! i! la! seva! seu! senyorial! al!

castell!de!Montsoriu.! 

La! representació!del! senyor!de! la! vila! era!el! batlle! i! la! seva! cúria! formada!pel!

notari,!en!aquest!cas!pel!notari!del!benefici!de!Sant!Burget,! l'agutzil! i!un! jutge!

que!tenien!la!seva!cort!en!la!Sagrera!que!envoltava!l'església!parroquial.!Palau!

esdevingué!durant!segles!el!centre!administratiu!de!tot!el!terme!de!Palau,!Sant!

Esteve!i!Montseny.!Dins!la!història!cal!fer!esment!de!la!construcció!de!l'església!

o!primera!església!a! l’any!1040,!però!degut!al!seu!deteriorament! i!que!sembla!

era!molt!petita,! l'any!1562!s'emprèn!la!construcció!de! la!nova! i!actual!que!fou!

beneïda!al!1588.! 

Pel! que! fa! a! la! demografia,! en!el! cens!de! Florida!blanca!el! 1787!Palautordera!

tenia!733!habitants,! en!el! 1860! tenia!el!municipi! 1.327!habitants! i! en!el! 1900!

sols!1.114,!cosa!que!es!compren!ja!que!s'explica!pel!creixement!del!absentisme!

rural! i! pel! desplaçament! de! la! gent! cap! als! nous! centres! industrials;! la! corba!

demogràfica! tornà!a!créixer!a!partir!d’aquest!moment! i!en!el!1920! ja! té!1.347!

habitants,!en!el!1960,!2.055!habitants! i!en! l'actualitat!uns!9.300.!Al! llarg!de! la!

història! es! pot! observar! la! forta! importància! de! l'agricultura! ja! que! llevat! de!
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comptats!artesans!tothom!depenia!del!camp!per!a!la!seva!subsistència.! 

4.2. MEDI%FÍSIC!

4.2.1. RELLEU!

!

Al!Vallès!Oriental!es!distingeixen!tres!unitats!geogràfiques:!

!

n La! serralada! prelitoral,! on! destaca! per! la! seva! topografia! el! massís! del!

Montseny.!

n La! depressió! prelitoral,! que! es! troba! limitada! per! dues! falles! que! la!

separen!de!les!serralades!prelitoral!i!litoral.!

n La!serralada!litoral!o!de!Marina,!formada!per!un!grup!de!relleus!de!poca!

alçada! i! on! destaquen! les! serres! del!Montnegre! (763!m)! i! el! Corredor!

(638!m).!

n !

El#municipi#de#Santa#Maria#de#Palautordera#està#situat#a#la#depressió!prelitoral,!

el! que! dóna! una! orografia! bastant! plana.! En! donen! compte! diversos! noms!

propis!presents!al!municipi,!com!el!Pla!de!Remei,!del!Pla!de!Bruguer,!el!Pla!del!

Temple! i! el! Pla! de! Palau.! Els! vessants! muntanyosos! que! configuren! aquests!

plans!no!sobrepassen!els!300!m!d’altitud,!i!el!sector!sudn!est!del!terme!es!troba!

a!180!m.!

4.2.2. GEOLOGIA!

!

La# síntesi# de# la# història# geològica# permet# considerar# dos# cicles# orogènics:#

l’hercinià* i* l’alpí.* La* primera* orogènia,* en* l’era* primària,* va* originar* el*Massís*

CatalanonBalear& o& els& Catalànids,& que" al" llarg" del" secundari" va" ser" erosionat"

intensament.) Els) seus)materials) van) ser) transportats) en) condicions) al3luvials) i)

fluvials( i(dipositats(sobre( la(Depressió(Central.(L’orogènia(alpina,(en(el( terciari,(

va#acabar#de#fragmentar#i#enfonsar#els#Catalànids!i!els!materials!sedimentaris!de!
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la! vorera! de! la! Depressió! Central! s’aixecaren.! Ja! durant! el! quaternari! i! en! la!

formada!Depressió!del!Vallès,!es!dipositaren!els!materials!que!a! la!vegada!van!

ser!erosionats!per!la!xarxa!fluvial!i!es!va!originar!un!sistema!de!terrasses!fluvials.!

Com! s’ha! indicat! en! l’apartat! anterior,! les! unitats! geogràfiques! que! es! poden!

distingir!al!Vallès!Oriental!són! la!serralada! litoral,! la!serralada!prelitoral! i!entre!

totes!dues!serralades,!la!depressió!prelitoral.!

!

Geològicament,! aquests! relleus! són! constituïts! per!materials! ben! diferents.! El!

Montseny!és!un!clar!exemple!de!massís!paleozoic,!on!predominen!els!granits! i!

les!pissarres,!el!Pla!de!la!Calma!és!format!per!materials!del!triàsic!i"els"cingles"de"

Bertí& per& calcàries! i!margues.! Els!materials! que! formen! la! depressió! prelitoral!

són!del!miocè! i! predominen! argiles,! llims! i! gresos! i! també!hi! ha!materials! del!

quaternari!en!forma!de!sediments!d’origen!fluvial.!Finalment,!els!materials!de!la!

serralada! litoral! són!roques!bàsicament!paleozoiques! i! sobresurten!els!granits,!

encara!que!també!hi!ha!esquistos!i!filons!de!quars!o!d’altres!minerals.!

!

Santa!Maria!de!Palautordera!es!troba!a!l’extrem!nordnest!de!la!plana!del!Vallès,!

entre! la! serralada! prelitoral! (el! Montseny)! i! la! serralada! litoral! (serres! del!

Montnegre! i! el! Corredor).! La! plana! del! Vallès! és! una! depressió! terciària!

Miocènica! que$ està$ constituïda! per! una! sèrie! alternant! d’argiles,! arcoses! i!

conglomerats!acròstics!que!formen!una!sèrie!monoclinal!que!es!cabussa!de!15!a!

30o!cap$al$nordnest$i$que$està$afectada$per$les$falles$que$delimiten$la$depressió!

en! el! seu! contacte! amb! les! serralades! litoral! i! prelitoral.! Els! materials!

quaternaris! són! poc! potents! i! queden! reduïts! als! dipòsits! de! les! terrasses!

fluvials,!als!llims!argilosos!i!a!esbaldregalls!de!pendent!més!o!menys!argilosos!i!

consolidats.!

Geològicament,! a! Santa! Maria! de! Palautordera! es! poden! diferenciar! quatre!

grans! zones! que! corresponen! a! les! serres! de! l’est,! la! terrassa! fluvial! de! la!

Tordera,!les!serres!de!l’oest!i!la!zona!de!can!Bosc,!al!sector!sudnoest.!
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!

Les!serres!de!l’est!del!municipi!(serres!de!can!Batalla! i!de!can!Domènec)!estan!

formades! per! conglomerats! amb! petites! intercalacions! de! sorres! i! argiles!

sorrenques.! Aquests! conglomerats! són! compactes! i! tenen!una!matriu! argilosa!

amb!abundants!estructures!de! corrent.! Els! clastes! són!molt!heteromètrics! i! la!

seva! litologia! és! de! granodiorites,! leucogranits,! quars,! esquistos! i! quarsites.! El!

seu! origen! cal! buscarnlo! als! sediments! alsluvials! procedents! del! Montseny.!

Tenen!una!potència!de!l'ordre!de!centenars!de!metres!i!comprenen!el!Vallesià!i"

Turolià((Miocè!superior).!

!

Les$serres$de$l’oest$(turó$de$les$Formigues$i$serra$del$Roldolar)$són!formades)per)

argiles( i( gresos( arcòsics.( Les( arcoses( són! el! producte! de! la! meteorització,!

transport! i! sedimentació! del! granit! de! la! serralada! prelitoral.! Litològicament!

consisteixen! en! abundants! grans! de! quars,! feldspats! (completament!

caolinitzats)!i,!en!menor!proporció,"miques,"amb"una"matriu"argilosa"caolinítica."

L’edat!correspon!a!l’Aragonià!superiorn!Vallesià((Miocè!mitjànsuperior).!

!

La! part! central! del! municipi,! per! on! discorre! la! Tordera! (en! sentit! ampli),! els!

materials!que! trobem!són!graves,! sorres,! llims! i!argiles!que! formen! la! terrassa!

fluvial!i!que!daten!de!l’Holocè!(Quaternari).!

!

A" l’extrem" sudnoest,& apareixen& sorres& arcòsiques& i& conglomerats& amb& clastes&

molt!heteromètrics,!de!mida!predominant!de!10!a!15!centímetres!de!diàmetre!i!

mida!màxima!de!50!centímetres.!Litològicament!són!granits!i!roques!filonianes!

procedents!del!desmantellament!de!les!serres!del!MontnegrenCorredor.!La!seva!

potència!és!de! l'ordre!de!centenars!de!metres! i!pertanyen!a! l’Aragonià!(Miocè!

mitjà).!

!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!

(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

12!

4.2.3. HIDROLOGIA!

!

La! plana! del! Vallès,! que! bascula! d’oest! cap! a! est,! es! el! resultat! de! la!

sedimentació!i!erosió!al!llarg!del!final!del!terciari!i!el!quaternari.!Els!rius,!en!

els!seus!diferents!règims!fluvials,!han!anat!excavant!les!seves!xarxes!fluvials!

i!el!resultat!és!la!compartimentació!del!Vallès!en!diferents!conques!fluvials,!

on!se!situen!diferents!nivells!de!terrasses.!

!

Els!rius!del!Vallès!Oriental!pertanyen!a!dues!conques:!la!del!Besòs!i!la!de!la!

Tordera.!La!majoria!dels!afluents!del!Besòs!i!la!Tordera!neixen!a!la!serralada!

prelitoral,!passen!transversalment!per!la!plana!del!Vallès!i!acaben!circulant!

per!l’extrem!est,!seguint!la!basculació!de!la!plana.!

!

Es! caracteritzen! pel! fet! de! tenir! règim! pluvial,! un! cabal! escàs,! una! gran!

irregularitat!i!caràcter!torrencial!que!pot!provocar!important!revingudes!els!

mesos!de!tardor! i!en!poques!hores,! i!un!règim!estacional!que!comporta!un!

fort!estiatge!a!l’estiu!i!crescudes!a!la!primavera!i!sobretot!a!la!tardor.!

!

El!Besòs!es!forma!de!la!unió!del!Congost!i!de!la!riera!de!Mogent,!a!l’altura!de!

Montmeló."Cal" tenir"en"compte"que" la"conca"del"Besòs,"que"ocupa" la"major"
part!del!Vallès!amb!una!extensió!de!1.029!km2,!és!una!de!les!conques!més!

contaminades! i!més! degradades! de! tota! Catalunya.! Aquest! fet! provoca! un!

greu!perill!de!contaminació!dels!aqüífers!subterranis.!

!

El!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!és! travessat!de!nord!a!sud!pel!

riu!la!Tordera.!La!conca!de!la!Tordera!neix!al!peu!de!les!Agudes!i!segueix!la!

vall!de!Sant!Marçal!mentre!continua!vorejant!tot!el!Massís!del!Montseny.!Els!

principals!afluents!dins!del!Vallès!són,"per"la"dreta,"la"riera"de"Trentapasses"i"
la# riera# de# Fuirosos;# per# l’esquerra,# les# rieres# de# Pertegàs,# de# Gualba# i# de#
Breda.!
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!

En!aquest!riu!hi!conflueixen!la!majoria!de!torrents!que!solquen!el!municipi:!

per!la!dreta!de!la!Tordera!la!riera!de!Palau,!formada!sota!la!població!a!partir!

de!la!confluència!dels%torrents%del%Reguissol%i%de%Traveria%i%per%l’esquerra%el%
riu$Sec,$el$torrent$de$les$Valls$i$el$de$Virgili,$que$marca$el$límit$SE$amb$Sant$
Celoni.!Només!desguassen!a!la!riera!de!Trentapasses!el!torrent!dels!Abaus,!i!

el!seu!tributari!el!torrent!de!Can!Milars.!

!

L’aqüífer!més!important)de)la)comarca)està)inclòs!en!la!unitat!dels!al·luvials!
quaternaris! de! la! part! alta! de! la! conca! de! la! Tordera,! que! s’estén! des! del!

massís!del!Montseny!fins!a!la!població!de!Sant!Celoni,!amb!una!superfície!de!

10,5! km2.! La! seva! amplada!mitjana! és! d’uns! 1,5! km! i! l’espessor! dels! seus!

dipòsits!al·luvials!és!relativament!petita!(arriba!a!assolir!en!alguns!casos!els!

10! m).! Aquest! aqüífer! es! troba! limitat! per! la! unitat! miocènica! tant!

perimetralment! com! en! profunditat! i! constitueix! un! límit! semipermeable;!

consta! d’un! aqüífer! penjat! (format! per! la! terrassa! superior)! i! d’un! aqüífer!

lliure! (constituït! per! materials! al·luvials! de! la! pròpia! Tordera).! Aquest!

aqüífer!lliure!es!recarrega!principalment!per!infiltració!de!l’aigua!de!pluja!i!

per!l’escolament!superficial,!tot!i!que!existeixen!altres!fonts!de!recàrrega:!

!

n Retorns!de!regs.!

n Pèrdues!de!la!xarxa!de!subministrament!i!de!la!xarxa!de!clavegueram!

que!puguin!existir!en!la!zona!de!Palautordera!i!Sant!Celoni.!

n Infiltració!de!les!aigües!superficials!dels!afluents!de!la!Tordera.!

n Aports! d’aigües! subterrànies! dels! aqüífers! juxtaposats! o! connectats!

hidràulicament!amb!aquest.!

!

La!presència!de!l’aqüífer!en!territori!municipal!es!limita!a!una!punta!al!sud3

est!del!municipi.!

!
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Dins! del!municipi! s’han! inventariat! 26! fonts! (Garcia! et! al.,! 1984).! Algunes!

provenen! de! drenatges! de! les! serralades! del! municipi,! però! la! majoria! es!

situen! al! llarg! del! contacte! entre! l’aqüífer! i! el! riu,! i! al! llarg! del! límit! situat!

entre!els!al·luvions!i!el!substrat!miocè.!

4.2.4. CLIMATOLOGIA!

!

El!Vallès!Oriental!és!dins!del!que!les!classificacions!climàtiques!anomenen!clima!

mediterrani! litoral,! caracteritzat! per! estius! calorosos! i! hiverns! suaus! i! amb!

precipitacions! importants! a! la! tardor! i! primavera.! Ara! bé,! s’ha! de! tenir! en!

compte! que! l’estructura! del! relleu! condiciona! aquest! clima! en! atenuar! els!

efectes!termoreguladors!que!exerceix!el!mar,!per!aquest!fet,!al!Vallès!Oriental!

s’assoleixen!uns!valors!termomètrics!més!extremats!que!a!comarques!properes!

costaneres! com! ara! el! Maresme.! A! més! a! més,! també! cal! recordar! que! en!

tractarnse!d’una!plana!envoltada!de!muntanyes,!hi!són!favorables!els!fenòmens!

d’inversió!tèrmica.! 

Els!contrastos!altitudinals!dins!la!pròpia!comarca!són!grans,!fet!que!provoca!que!

dins!d’un!àmbit!reduït!es!produeixin!gran!varietat!de!microclimes.! 

El!municipi! objecte!d’aquest! estudi! es! troba! localitzat,! tal! i! com! s’exposa!més!

amunt,!en!una!zona!planera!i!presenta!les!característiques!del!clima!mediterrani!

litoral:!les!mínimes!s’assoleixen!a!l’hivern!i!són!per!sobre!dels!50C!i!les!màximes,!

que!són!al!voltant!dels!25oC,!s’aconsegueixen!a!l’estiu,!sobretot!al!més!de!juliol.! 

Aquesta! tendència! es! reflexa! en! les! dades! de! l’estació! meteorològica! del!

municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!Aquesta!estació!pertany!a!la!Xarxa!de!

Vigilància!i!Previsió!de!la!Contaminació!Atmosfèrica!l’estació!i!s’ubica!segons!les!

següents!coordenades:!!

!
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Vent%(*)% X%UTM% Y%UTM% Altitud%(m)%

6!m! 453610! 4615840! 215!

Taula!12.1:!Localitzció!de!l’estació!meteorològica!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!

Font:!POUM!

!

On!(*)!indica!l’altura!del!sensor!de!mesura!de!vent.!

!

A! continuació! es! mostren! les! dades! mensuals! referents! a! la! temperatura!

mitjana!i!la!mitjana!de!les!temperatures!màximes!i!mínimes!de!l’estació!durant!

el!període!de!1998n!2002:!

!

!
Tabla!12.2:!Dades!referents!a!les!temperatures!mensuals!durant!el!període!1008n2002.!

Font!POUM!

!

Els$ dies$ de$ glaçada$ tenen$ lloc$ durant$ un$ període$ de$ set$ mesos,$ encara$ que$

normalment) es) produeixen) entre) el) més) de) novembre) i) el) més) de) març.) La)

causa! més! usual! és! la! inversió! tèrmica,! deguda! als! efectes! dels! anticiclons!

continentals.!

!

Al!Vallès!Oriental! la!pluviositat!és!situa!al!voltant!dels!600!mm!però!hi!ha!una!

important!variació!al!voltant!d’aquesta!quantitat!segons!l’altitud!i!la!situació!de!

11 
 

Mesos T mitjana (Cº) Mitjana de T màx 
(Cº) 

Mitjana de T mín 
(Cº) 

Gener 6,8 13,5 1,9 
Febrer 7,9 15,5 1,7 
Març 10,7 17,5 4,4 
Abril 9,5 14,5 4,5 
Maig 16,4 22,5 10,1 
Juny 20,6 26,6 13,8 
Juliol 22,6 28,6 16,0 
Agost 22,8 29,0 16,3 

Setembre 19,1 25,4 13,5 
Octubre 15,4 21,9 10,2 

Novembre 9,3 15,7 4,1 
Desembre 6,9 13,5 2,0 

Mitjana Període 
1998 - 2002 

14,2 20,07 8,5 

 
Taula 12.2: Dades referents a les Temperatures mensuals durant el període 1998-2002 

Font: POUM Santa Maria de Palautordera – Servei Meteorològic de Catalunya 
 

 
Els dies de glaçada tenen lloc durant un període de set mesos, encara que normalment es 
produeixen entre el mes de novembre i el mes de març. La causa més usual és la inversió 
tèrmica, deguda als efectes dels anticiclons continentals.  
 
Al Vallès Oriental la pluviositat es situa al voltant dels 600 mm però hi ha una important 
variació al voltant d’aquesta quantitat segons l’altitud i la situació de les localitats. En el cas 
concret del municipi de Sta. Mª de Palautordera, durant el període de 1998-2002, la mitjana 
anual va ser de 553,4 mm. 
 

 
 

Gràfic 12.1: Precipitacions mensuals durant el període 1998-2002. 
Font: POUM de Santa Maria de Palautordera – Servei Meteorològic de Catalunya 
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les!localitats.!En!el!cas!concret!del!municipi!de!Sta.!Ma!de!Palautordera,!durant!

el!període!de!1998n2002,!la!mitjana!anual!va!ser!de!553,4!mm.!

!

!
Gràfic!12.1:!Precipitacions!mensuals!durant!el!període!1009n2002.!Font:!POUM!

4.3. BIODIVERSITAT%I%PATRIMONI%NATURAL!

4.3.1. VEGETACIÓ!

!

El!municipi!és!força!planer! i!els!vessants!muntanyosos!s’alcen!només!entre!els!

150!i!300!m!sobre!el!nivell!del!mar!donant!una!certa!homogeneïtat!paisatgística.!!

La! vegetació! natural! està! formada! per! boscos,! que! ocupen! el! 49%! del! TM,!

segons! dades! de! l’Inventari! Forestal! de! Catalunya! amb! la! incorporació! dels!

canvis!d’ús!del!sòl!posteriors.!!

Les!principals!espècies!són:!alzina!(Q.!ilex!ssp!ilex)!acompanyada!de!nombrosos!

arbusts:! marfull! (Viburnum! tinus),! pi! pinyer! (Pinus! pinea),! pi! blanc! (Pinus!

halepensis),! aladern! (Rhamnus! alaternus),! arboç! (Arbutus! unedo),! llentiscle!

(Pistacea!lentiscus)!i!galzeran!(Ruscus!aculeatus)!entre!d’altres.!!

Si!bé!la!vegetació!potencial!forestal!es!troba!en!el!domini!de!l’alzinar!litoral!típic!

(Quercetum!ilicis!galloprovinciale),!un!bosc!molt!dens!i!ombrívol!que!dificulta!la!

presencia! de! plantes! petites,! actualment! es! troba! molt! barrejat! amb! pins! i!

només!en!queden!algunes!taques!al!municipi,!com!ara!a!la!baga!de!can!Pagà!o!a!
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la! serra! del! Roldolar.! D’aquesta! manera,! el! sistema! forestal! està! format!

principalment!per!boscos!mixtos!de!pi!pinyer!i!alzina!(21%),!boscos!mixtos!de!pi!

pinyer,!alzina!i!roures!(6,6%),!boscos!mixtos!d’alzines!i!roures!(6,1%),!boscos!de!

pi! pinyer! (3,13%),! boscos! mixtos! de! pi! pinyer! i! pi! blanc! (2,2%),! vegetació! de!

ribera!(1,7%)! i!vegetació!de!ribera! i!plantacions!(0,89%).!L’alzinar!del!Vallès!ha!

estat!força!explotat!per!l’home,!sobretot!per!extreure’n!combustible!bé!per!a!ús!

particular! dels! pagesos! o! bé! per! satisfer! necessitats! industrial,! com! en! el! cas!

dels!forns.!!

Els!cursos! fluvials!estan!envoltats!majoritàriament!per!espècies!plantades!com!

ara!pollancres,!plàtans!i!robínies,!a!vegades!barrejades!amb!verns!i!àlbers,!que!

podrien!ser!més!nombrosos!en!tractarnse!de!vegetació!potencial.!!

Segons!la!informació!disponible!al!Banc!de!dades!de!biodiversitat!de!Catalunya,!

a!Santa!Maria!de!Palautordera!no!es!constata! la!presència!d’espècies!vegetals!

d’interès!(rares,!endèmiques,!amenaçades!o!protegides).!!

4.3.2. FAUNA!

!

La!fauna!del!Vallès!Oriental!respon!més!a!la!forta!influència!humana!que!no!pas!

a! raons! naturals.! La! fauna!mediterrània! s’ha! vist! molt! reduïda! per! la! intensa!

activitat!de!l’home,!mentre!que!als!boscos!s’ha!afavorit!el!creixement!d’un!bon!

nombre! de! mamífers! com! el! conill! (Oryctolagus! cuniculus),! el! gat! mesquer!

(Genetta" genetta)," el" teixó" (Meles" meles)," el" senglar" (Sus" scrofa)" o" la" guineu"

(Vulpes( vulpes).(A( les( riberes( s’hi( localitzen(un(gran(nombre(d’amfibis,( com( la(

granota'roja'(Rana'temporaria)'o'rèptils'com'l’escurçó'(Vipera'aspis).!

!

Pel!que!fa!al!municipi,!no!existeix!cap!catàleg!parcial!o!complet!de!Santa!Maria!

de!Palautordera:!a!més,!en!trobarnse!el!municipi!fora!de!l’àmbit!del!Parc!Natural!

del!Montseny!i!del!Parc!del!Montnegre!i!el!Corredor,!les!revisions!de!fauna!fetes!
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en! aquests! espais! no! inclouen! aquest! territori.& Tot& i& això,& cal& destacar& que&en&

trobarnse# entre# aquests# dos# espais# de# gran# riquesa# natural# i# paisatgística,# el#

municipi' té' una' important' funció' de' connector' entre' aquestes' dues' zones'

d’elevat! valor! natural.! De! les! poques! cites! de! fauna! d’interès! que! es! tenen!

destaquen!per! exemple! les! següents! referències! d’aus! observades! al!municipi!

(Ferrer,!2005).!

!

Les!espècies!que!es!poden!observar!en!el!municipi!són:!

!

n Esparver!(Accipiter!nisus)!

n Blauet!(Alcedo!atthis)!

n Perdiu!(Alectoris!rufa)!

n Bernat!pescaire!(Ardea!cinerea)!

n Mussol&comú&(Athene&noctua)!

n Aligot'comú'(Buteo'buteo)!

n Àguila'marcenca'(Circaetus'gallicus)!

n Falcó&mostatxut&(Falco&subbuteo)!

n Botxí&(Lanius&excubitor)!

n Capsigrany!(Lanius!senator)!

n Cuereta!torrentera!(Motacilla!cinerea)!

n Óliba&(Tyto&alba)!

4.3.3. HÀBITATS!

!

Dins! del! terme! municipal! hi! ha! un! seguit! d’hàbitats! d’interès! que! estan!

emparats! per! la! Directiva! Hàbitats.! Aquesta! directiva,! juntament! amb! la!

Directiva! 79/409/CEE! relativa! a! la! conservació! de! les! aus! silvestres! (Directiva!

Aus),!representa!l'instrument!més!important!d'aplicació!en!tot!el!territori!de!la!

Unió!Europea!per!a!la!conservació!dels!hàbitats,! les!espècies!i! la!biodiversitat!i!

té! com! a! objectiu! principal! contribuir! a! garantir! la! biodiversitat!mitjançant! la!
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conservació! dels! hàbitats! naturals! i! de! la! fauna! i! flora! silvestres! al! territori!

europeu.!!!

A!Santa!Maria!de!Palautordera!apareixen!diferents!hàbitats!citats!a!la!Directiva!

Hàbitats! com! a! hàbitats! d’interès! i! com! a! hàbitats! prioritaris.! La! verneda! és!

l’únic! hàbitat! prioritari! i! apareix,! sovint! molt! fragmentada! o! degradada! amb!

plantacions!que!la!substitueixen,!a! la!Tordera!(especialment!extrem!nord!i!sud!

del!terme),!a!la!riera!de!Trentapasses!i!al!riu!Sec.!Les!alberedes,!salzedes!i!altres!

boscos!de!ribera!es!localitzen!a!la!Tordera,!al!torrent!dels!Abaus!i!al!Sot!de!can!

Quadres.!Les!pinedes!mediterrànies!ocupen!la!majoria!de! les!masses!forestals,!

mentre! que! els! alzinars! es!mantenen! a! les! fondalades! i! obagues! (obaga!de! la!

serra!del!Serrador!i!de!can!Pinell,!Baga!de!can!Pagà!i!bosc!entre!can!Vilatort!i!ca!

l’Alzina)! i! les! suredes! apareixen!molt! barrejades! amb! alzines! i! pins! al! bosc! al!

nord!de!la!urbanització!de!can!Bosc.!Finalment,!apareixen!diferents!comunitats!

herbàcies! associades! a! rius! i! rieres! al! llarg! de! la! Tordera,! la! riera! de!

Trentapasses,! el! torrent! dels! Abaus,! el! torrent! de! can! Millars! i! alguna! bassa!

agrícola!aïllada.!Cal!destacar!que!molts!dels!cursos!d’aigua!de!major!entitat!que!

actualment! tenen! plantacions! de! caducifolis! (el! Reguissol,! torrent! de! can!

Traveria,! riera!de!Trentapasses,! riu!Sec,!etc.)! tenen!potencialitat!de!verneda!o!

alberedes,!salzedes!i!omedes.!!!

!
Taula!12.3:!Hàbitats!d’interès!comunitari!presents!al!municipi.!Font:!POUM!

!
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Taula 12.3: Hàbitats d’interès comunitari presents al municipi.  
Font: POUM de Santa Maria de Palautordera 

 

 

Imatge 12.1: Distribució dels hàbitat d’interès comunitari present al municipi i entorns 
Font: POUM de Santa Maria de Palautordera – Cartografia Ambiental. DMAH 2007. 
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!
Figura!12.1:!Distribució!dels!hàbitats!d’interès!comunitari!present!al!municipi!i!entorns.!

Font:POUM!

!

4.3.4. CONNECTIVITAT%ECOLÒGICA%!

!

La!connectivitat!ecològica!es!pot!entendre!com!un!conjunt!d’espais!naturals!que!

uneixen! zones! de! residència! i! de! pas! de! la! fauna! i! que! possibiliten! la!

funcionalitat! ecològica! del! territori.! Aquesta! connectivitat! és! específica! per! a!

cada!espècie!o!grups!d’animals!ja!que!els!requeriments!espacials!i!les!capacitats!

de!desplaçament!són!diferents!en!cada!cas.!

!

Resulta! d’especial! rellevància! el! manteniment! de! zones! d’unió! entre! espais!

naturals!protegits.!En!el!cas!de!Santa!Maria!de!Palautordera,!el!terme!municipal!

14 
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es!troba!entre!els!espais!del!Montseny!i!el!Montnegre!n!el!Corredor,!de!manera!

que! la!conservació!de!zones!que!facin!de!nexe!entre!els!dos!espais!és!de!vital!

importància.!

!

La! fauna! vertebrada,! la! més! estudiada,! és! el! grup! amb! major! capacitat! de!

desplaçament,! fet! pel! qual! es! veu! fàcilment! afectada! per! talls! i! fragmentació!

territorial! i!constitueix! l’objectiu!primer!de!conservació!de!corredors!ecològics.!

Els!espais!forestals,!nombrosos!al!municipi!conformen!els!principals!eixos!de!pas!

per! fauna,! així! com! també! els! rius! i! els! camps! de! conreu.! Al! municipi! hi! ha!

diverses! infraestructures! lineals! que! tallen! el! territori,! de! nord! a! sud! i! d’est! a!

oest,!i!que!són!un!perill!per!la!vida!dels!animals!que!les!travessen.!

!

En! la! valoració! realitzada!en! l’agenda!21! local,! es! conclou!que!en!el! cas!de! la!

fauna!terrestre!les!zones!situades!als!extrems!est!i!oest!del!terme!són!zones!de!

corredor! ecològic,! i! coincideixen! amb! les! zones!més!elevades! i! forestades.! Els!

cursos!de!la!xarxa!hidrogràfica!també!són$rellevants,$així$́com$la$massa$boscosa$

que$travessa$el$municipi$de$nord$a$sud,$entre$can$Travaria$fins$a$la$Baga$de$can$

Pagà.& Per& contra,& el& gran& nombre& de& zones& urbanitzades& i& infraestructures&

presents!al!terme!esdevenen!barreres!per!la!fauna!i!originen!sectors!d’escassa!o!

nulsla!connectivitat.!

!

Pel$ que$ fa$ als$ ocells,$ a$ l’oest$ del$ terme,$ a$ tocar$ amb$ St.$ Pere$ i$ St.$ Antoni$ de$

Vilamajor,* la* connectivitat* és* força* elevada* amb* el* Montseny* i* amb* el*

Montnegre( i( el( Corredor.( Pel( què( fa( a( la( zona( central( i( est! del! municipi,! la!

connectivitat!és!baixa!i!molt!baixa!a!causa!de!la!presència!de!zones!urbanitzades!

i!infraestructures.!

4.3.5. ÀREES%PROTEGIDES!

!
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S’identifiquen!aquelles!àrees!enteses!des!del!punt!de!vista!d’especial!protecció,!

conservació,!fragilitat!o!singularitat!per!la!incidència!de!la!normativa!ambiental,!

o!des!del!punt!de!vista!de!la!concurrència!de!valors!susceptibles.!Aquestes!àrees!

han! estat! prèviament! identificades! per! l’Administració! sectorial! competent! o!

directament!afectada.!

Dins! el! municipi! de! Santa! Maria! de! Palautordera! no! s’hi! troba! cap! àrea!

protegida,!tot! i!això,! la!seva!proximitat!al!massís!del!Montseny,!al!nord,! i!a! les!

serres!de!Montnegre!n!el!Corredor,!al!sud,!el!configuren!com!a!zona!de!corredor!

biològic.!Per!aquest!motiu,!es!descriuen!aquests!dos!espais!a!continuació.!

Espais%Naturals%de%Protecció%Especial%(ENPE)%

!

n Parc!Natural!del!Massís!del!Montseny!

!

El# Massís# del# Montseny# està# situat# al# sistema# mediterrani# septentrional#

prelitoral)i)té)una)extensió́)de)30.120)ha.)La)major)part)de)la)superfície!es!troba!

a!la!comarca!del!Vallès!Oriental,!amb!16.546!ha.!

!

L’any&1977&es&va&aprovar&el&sector&barceloní&́del&Pla&especial&del&Parc&Natural&del&

Montseny,)i)l’any)següent)el)sector)gironí.́)Va)ser)l’any)1987)quan)es)va)declarar)

Parc!natural!i!el!1978!la!UNESCO!va!incloure!el!Montseny!dins!la!xarxa!mundial!

de!reserves!de!la!Biosfera!del!programa!MaB!(Home!i!Biosfera).!

!

El!Montseny!forma!part!de!les!serres!litorals!catalanes!i!manté!afinitats!amb!la!

terminació! del! Sistema! Transversal.! Es! tracta! d’un! conjunt! orogràfic! format!

bàsicament!per!silici,!que!assoleix!alçades!considerables!de!fins!a!1.700!m,!amb!

una! forta!heterogeneïtat!de! relleu!amb!predomini!dels!vessants!abruptes! i!els!

forts! pendents.! La! important! amplitud! altitudinal! del! massís,! l’heterogeneïtat!

del! relleu,! els! forts! gradients! climàtics,! la! diversitat! litològica,! etc.! són! els!

responsables! de! l’extraordinària! varietat! paisatgística.! Les! terres! baixes! són!
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cobertes! per! alzinars! i! suredes! mediterrànies,! mentre! que! a! les! zones! més!

muntanyenques! hi! predominen( els( boscos( caducifolis( (rouredes,( fagedes,(

freixenedes,* avellanoses...)* i* als* nivells* culminals* l’avetosa* i* el* matollar* de*

ginebró.!

!

La# fauna#és# representada# tant#per# l’element#corològic#mediterrani# (eriçó#clar),#

especialment! a! les! parts! baixes,# com# pel# centreeuropeu# (tritó# pirinenc),#

localitzat!particularment!als!boscos!caducifolis.!

Els!Massís! del!Montseny! constitueix! una! unitat! orogràfica! singular! que! recull!

una! mostra! prou! àmplia! de! la! diversitat! de! paisatges! de! Catalunya! oriental!

humida! i,! en! general,! de! l’Europa! occidental.! Cal! destacar! la! gran! diversitat!

biològica!d’aquesta!muntanya,!amb!aproximadament!100!associacions!vegetals,!

unes! 1.500! espècies! de! plantes! superiors,! un! elevat! nombre! de! d’espècies! de!

plantes! inferiors! i! un! total! de! 239! espècies! de! vertebrats.! S’hi! troben!

representades! les! tres! regions! fitogeogràfiques! de! la! vegetació! de! l’Europa!

occidental:! mediterrània,! eurosiberiana! i! boreonalpina.! Des! del! punt! de! vista!

faunístic,!l’espai!constitueix!una!àrea!de!transició!de!gran!interès$zoogeogràfic,$

on! cal! destacar! la! coexistència! entre! els! elements! mediterranis! i! els! de!

distribució!paleàrtica!o!europea!que!es!troben!el!límit!meridional!de!la!seva!àrea!

de!distribució.!Hi!destaquen!diversos!grups!d’artròpodes,!amb!un!bon!nombre!

d’espècies!rares!i!endèmiques.!

Espais%inclosos%al%PEIN%

!

El# Pla# d’Espais# d’Interès# Natural# (PEIN),# que# té# la# condició# de# pla# territorial#

sectorial,+va+ser+redactat+i+tramitat+d’acord+amb+el+que+disposa+la+Llei+12/1985,+

d’espais( naturals.( Conté( un( conjunt( de( 144! espais! naturals! considerats! d’un!

interès! natural! de! primer! ordre,! als! quals! dota! d’un! règim! de! protecció! de!

caràcter!bàsic.!
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Aquesta! protecció! bàsica! es! concreta! en! un! conjunt! de! normes! –! Annex! de!

Decret! 328/1992! –! que,! des! del! moment! de! l’aprovació! del! PEIN,! han! estat!

aplicades!a!tots!els!espais!del!Pla!o!només!alguns!d’ells,!segons!cada!cas.!

!

n EIN!Serres!de!Montnegre!n!el!Corredor!

!

Les! Serres! de! Montnegre! n! el! Corredor! es! troben! ubicades! al! Sistema!

Mediterrani! litoral! i! tenen!una!superfície!d’unes!11.000!ha,!de! les!quals!5.265!

estan!a!la!comarca!del!Vallès!Oriental.!

!

Es! tracta! d’un! espai! natural! ben! característic! de! la! serralada! litoral! catalana!

format!per!un!conjunt!de!relleus!que!separen!la!plana!litoral!del!Maresme!de!la!

depressió! prelitoral! de! la! Selva! i! del! Vallès.! Els!materials! geològics! dominants!

són! les! roques! plutòniques,! filonianes! i! materials! metamòrfics.! La! diversitat!

d’aquest!espai!s’atribueix!a!la!seva!orografia!i!la!situació!geogràfica,!que!fa!que!

s’hi! puguin! distingir! dues! zones! bioclimàtiques! ben! definides,! els! vessants!

costaners!i!els!vessants!interiors.!L’espai!acull!una!notable!diversitat!d’ambients!

que!permet! la!convivència!de!paisatges!predominants!típicament!mediterranis!

amb!petites!àrees!de!caràcter!centreeuropeu!i,!fins!i!tot,!atlàntic.!

!

Aquest!espai!d’interès!natural!és!un!bon! representant!de! la!notable!diversitat!

dels! sistemes! naturals! de! les! serres! litorals! septentrionals,! enriquit! amb! la!

presencia! d’algunes! singularitats! d’aquest! territori.! Presenta! un! gran! interès!

biogeogràfic,! pel! fet! de! constituir! l’acabament! de! la! dorsal! humida! catalana.!

Algunes!espècies!centreeuropees!o!atlàntiques!de! la! flora! i! la! fauna!troben!en!

aquestes! terres! el! seu! límit! meridional! extrem.! Determinades! formacions!

vegetals,! com! les! rouredes! de! roure! africà̀,! constitueixen! elements! d’especial!

interès!paisatgístic!i!científic!dins!les!serres!litorals!catalanes.!
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Espais%inclosos%a%la%Xarxa%Natura%2000%

!

La! xarxa! Natura! 2000! és! una! xarxa! europea! d’espais! naturals! protegits! que!

representa! la! iniciativa! més! important% de% la% Unió% Europea% en% política% de%

conservació́.- El- seu- objectiu- és- la- conservació- de- la- biodiversitat,- bé- que- de-

forma! compatible! amb! el! manteniment! de! l’activitat! humana! que! es!

desenvolupa!en!aquests!espais.!A!Catalunya,! la!xarxa!comporta! la!conservació!

de!gairebé!el!30%!del! territori,!després!de! l’ampliació!de! setembre!de!2006,! i!

s'integra! al! sistema! d’espais! naturals! protegits.! La! xarxa! Natura! 2000!

representa,! doncs,! l’aportació! catalana! a! la! salvaguarda! de! la! biodiversitat!

europea.!

!

Amb!la!posada!en!marxa!de!Natura!2000!s’activen!un!seguit!d’instruments!com!

són!els!plans!de!gestió,!els!plans!de!conservació!de!les!espècies!i!dels!hàbitats,!la!

monitorització! i! el! seguiment!de! l’estat!de! conservació!de! la!biodiversitat,! i! la!

restauració!dels!hàbitats!més!amenaçats.!

!

Els!espais!de!la!Xarxa!Natura!2000!més!propers!al!municipi!són!el!del!Massís!del!

Montseny! i! el! de! les! serres! del! litoral! septentrional.! La! superfície! d’aquests!

espais!coincideix!amb!la!del!PEIN! i! l’ENPE,! i! l’amplia! lleugerament!en!el!cas!de!

les!serres!de!Montnegre!n!el!Corredor.!

4.4. EL%PAISATGE!
!

El! terme!municipal!de!Santa!Maria!de!Palautordera!es! troba!situat!entre!dues!

grans!tipologies!de!paisatge:!per!una!banda!el!paisatge!forestal!que!domina!al!

massís!del!Montseny! i!a! les!serres!del!Montnegre! i!el!Corredor,! i!per! l’altra,!el!

paisatge! agrícola! de! la! plana! vallesana,! cada! vegada! més! fragmentat! pel!

paisatge!urbà.!!
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!

El!paisatge!del!municipi,!però,!es!troba!fortament!condicionat!pel!relleu!físic!ja!

que! l’eix!de! la!Tordera! travessa!el! terme!de!nord!a!sud!més!o!menys!pel!mig,!

creant!una!zona!central!relativament!plana!i!dues!franges!laterals!amb!turons!i!

serres! de! relleu! suau! i! poca! alçada,! tot! i! que! més! enllà! del! terme!municipal!

destaca!la!figura!del!Montseny,!visible!des!de!la!majoria!de!punts.!!

!

Els! elements! del! paisatge! urbà! es! disposen! en! taques! relativament! aïllades! i!

distants! les! unes! de! les! altres,! i! els! polígons! industrials,! inicialment! al! sud!del!

nucli! urbà,! es! van! estenent! ocupant! antics! espais! agrícoles! i! degradant! la!

qualitat!visual!del!paisatge.!!

!

Per! altra! banda,! altres! elements! que! degraden! el! paisatge! són! el! dipòsit!

controlat!de!residus!de!les!Valls,!l’antic!abocament!de!runes!entre!l’EDAR!i!can!

Torró!(a!tocar!de!la!Tordera),!la!construcció!dels!carrils!de!la!línia!de!tren!d’alta!

velocitat! i! les! línies! elèctriques! d’alta! tensió.! Aquestes! infraestructures!

fragmenten!el! territori!d’est!a!oest! i!de!nord!a! sud,!provocant! talls!brutals!en!

zones! tradicionalment! agrícoles.! A! més! a! més,! aquest! conjunt! d’elements!

només!degrada!el!paisatge!des!del!propi!municipi,!sinó!que!son!visibles!des!de!

les!panoràmiques!de!diferents!punts!elevats!del!Parc!Natural!del!Montseny,!del!

Parc!del!Montnegre!i!el!Corredor!i!de!serres!properes.!!

4.5. RISCOS!

4.5.1. RISCOS%AMBIENTALS!

!

La! presència! de! nitrats! a! les! aigües,! particularment! les! subterrànies,! és! un!

problema!comú!a!bona!part!de!l’agricultura!i!la!ramaderia!del!món!occidental!i!

és! prou! notòria! en! aquelles! àrees! on! l’activitat! és! més! intensiva.! En! bona!

mesura,!les!àrees!amb!una!producció!més!elevada!de!nitrats!i,!en!conseqüència,!
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més! vulnerables! a! la! degradació! dels! aqüífers,! es! corresponen! amb! àrees! de!

ramaderia!intensiva!porcina.!!

Es!consideren!fertilitzants!nitrogenats!les!dejeccions!ramaderes,!el!compost,!els!

adobs! inorgànics,! i! en! general,! qualsevol! producte! fertilitzant! que! contingui!

nitrogen.!!

Segons! les! dades! publicades! l’any! 2000! pel! Departament! d'Agricultura,!

Alimentació! i!Acció!Rural! (DARP),!hi!ha!15!comarques! i!203!municipis!afectats!

per! un! nivell! de! nitrats! superior! al! límit! europeu! (el! màxim! permès! per! la!

Directiva!europea!és!50!mg!per!litre).!!

Els! residus!ramaders!són!especialment!preocupants!a! les!comarques!del!nordn

est! de! Catalunya! ja! que! és! la! zona! on! es! concentren! un! major! nombre! de!

granges!de!porcs.!!

L'augment! del! contingut! de! nitrats! en! les! aigües! va! motivar! l’adopció! de! la!

Directiva!91/676/CEE,!de!12!de!desembre,!relativa!a! la!protecció!de! les!aigües!

contra! la!contaminació!produïda!per!nitrats!utilitzats!en!agricultura,! la!qual!va!

ser!incorporada!mitjançant!el!Reial!decret!261/1996,!de!16!de!febrer.!Aquestes!

normes!obliguen!a!posar!en!marxa!programes!d'actuació!a!les!zones!designades!

com!a!vulnerables!amb!la!finalitat!d'eliminar!o!minimitzar!la!contaminació!de!les!

aigües!produïda!pels!nitrats.!!

Amb! el! Decret! 283/1998,! de! 21! d'octubre,! van! quedar! designades! les! zones!

vulnerables! en! relació! amb! la! contaminació! de! nitrats! procedents! de! fonts!

agràries! (amb! el! Decret! 476/2004,! de! 28! de! desembre! es! van! designar! noves!

zones).!Igualment,!mitjançant!l'Ordre!de!22!d'octubre!de!1998!es!va!aprovar!el!

Codi!de!bones!pràctiques!agràries!en!relació!amb!el!nitrogen.!!

Concretament,! el! municipi! de! Santa! Maria! de! Palautordera! no! és! una! zona!

vulnerable!per!la!contaminació!per!nitrats.!!
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4.5.2. RISC%D’INUNDACIÓ!

!

Per! definir! les! zones! inundables! que! poden! suposar! àrees! de! risc! per! la!

seguretat! i! el! benestar! de! les! persones! s’ha! consultat! “Delimitació! de! zones!

inundables! a! les! conques! internes! de! Catalunya”,! elaborat! per! l’Agència!

Catalana! de! l’Aigua,! amb! data! maig! 2001.! Aquest! estudi! ha! estat! destinat! a!

definir! les! línies!d'inundació!corresponents!a!500,!100! i!50!anys!de!període!de!

retorn!en!els! rius!més! importants!de! les! conques! internes!de!Catalunya! (CIC),!

així! com! les! àrees! potencialment! inundables! des! d'un! punt! de! vista!

geomorfològic! de! pràcticament! tot! el! territori! de! les! Conques! Internes! de!

Catalunya.!A!més!a!més,!l’estudi!inclou!una!base!de!dades!de!punts!crítics,!és!a!

dir,!punts!en!què! l'experiència!de!molts!anys!de!gestió!dels!espais! fluvials!diu!

que!hi!ha!problemes!recurrents.! 

Segons!aquest!estudi,!al!sud!del!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!hi!ha!

una!zona!susceptible!d’ésser!inundada!amb!el!càlcul!dels!períodes!de!retorn!de!

50!als!500!anys.!Es!pot!observar!que!aquesta!zona!queda!fora!del!domini!de!la!

nova!variant.!!

!
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!
Figura!12.2:!Inundabilitat!de!la!zona!d’estudi.!Font:!POUM!

!

Es! defineix! un! punt! crític! d’inundació,! amb! perill! ALT,! entre! Santa! Maria! de!

Palautordera!i!Sant!Celoni.!Pel!què!fa!a!les!afeccions!a!Sant!Celoni,!són!fortes!en!

el! marge! esquerre! de! la! Tordera! des! del! peatge! de! l’autopista! An7! fins! a! la!

sortida! de! Sant! Celoni,! tot! ell! ocupat! per! polígons! industrials,! amb! indústries!

químiques!potencialment!contaminants.!!

A!més!a!més,!Santa!Maria!de!Palautordera!disposa!de!l’estudi!de!Planificació!de!

l’Espai!Fluvial!de! la!conca!de! la!Tordera,! realitzat!per! l’ACA,!on!es! realitza!una!

diagnosi! de! l’estat! actual! de! la! conca! i! es! defineix! una! zonificació,! proposta!

19 

 

4.5.2 Risc d’inundació 

Per definir les zones inundables que poden suposar àrees de risc per la seguretat i el benestar 

de les persones s’ha consultat “Delimitació de zones inundables a les conques internes de 

Catalunya”, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua, amb data maig 2001. Aquest estudi ha 

estat destinat a definir les línies d'inundació corresponents a 500, 100 i 50 anys de període de 

retorn en els rius més importants de les conques internes de Catalunya (CIC), així com les àrees 

potencialment inundables des d'un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori 

de les Conques Internes de Catalunya. A més a més, l’estudi inclou una base de dades de punts 

crítics, és a dir, punts en què l'experiència de molts anys de gestió dels espais fluvials diu que hi 

ha problemes recurrents. 

 

Segons aquest estudi, al sud del municipi de Santa Maria de Palautordera hi ha una zona 

susceptible d’ésser inundada amb el càlcul dels períodes de retorn de 50 als 500 anys. Es pot 

observar que aquesta zona queda fora del domini del nou vial projectat. 

 

 

Imatge 12.2: Inundabilitat de la zona d’estudi 

Font: POUM de Santa Maria de Palautordera – Agència Catalana de l’Aigua 
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d’usos! del! sòl! i! les! propostes! d’actuació! més! adients.! Algunes! de! les! zones!

afectades!són!actualment!espais!urbans.!!

Es! disposa! també! d’un! “estudi! d’inundabilitat! al! municipi! de! Santa! Maria! de!

Palautordera”!realitzat!el!juliol!de!2008!per!l’Institut!Geològic!de!Catalunya!de!la!

Generalitat! de! Catalunya.! Aquest! estudi! determina! les! zones! inundables!

(períodes!de!retorn!de!10,!100!i!500!anys)!dels!cursos!fluvials!que!passen!a!prop!

dels!nuclis!urbans,!analitzant!per!tan!la!Tordera,!el!torrent!del!Reguissol,!la!riera!

de! Palau,! el! riu! Sec,! la! riera! de! Trentapasses! i! el! tram! final! de! la! riera! de!

Vallgorguina.!!

4.5.3. RISC%D’INCENDIS!

!

Per!a!la!valoració!del!risc!d’incendi!a!Santa!Maria!de!Palautordera!s’ha!tingut!en!

compte:!

n La! determinació! dels! models! de! combustibilitat! i! d’inflamabilitat! de! la!

vegetació!de!l’àrea!d’estudi!i!de!la!vulnerabilitat!de!la!zona!(espais!PEIN,!

etc.).!

n !L’anàlisi! de! la! continuïtat! i! superfície! de! les! masses! forestals! i! de!

l’orografia!de!la!franja!perimetral.!

n La!climatologia!del!municipi.!

!

També! s’ha! valorat! el! factor! històric.! D’aquesta!manera,! entre! l’any! 1968! i! el!

2002,! el! nombre! d’hectàrees! cremades! va! ser! de! 16,2.! Aquests! incendis! van!

cremar!entre!0,008!i!3,7!hectàrees!de!manera!individual.!

!

Així!doncs,!segons!les!dades%de%què%es%disposen%i%segons%els%mapes%dels%models%

de# combustibilitat# i# inflamabilitat,# la# zona# afectada# pel# Pla,# és# a# dir,# el# terme#

municipal)de)Santa)Maria)de)Palautordera,)té)un)promig)de)risc)mitjà)d’incendi)

atès% que% està% ocupat% majoritàriament# per# camps# de# conreu# alternats# amb#
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superfícies*boscoses.*Tanmateix,*vora*d’un*60%*del*municipi*està*declarat*com*a*

zona!de!baix!risc!d’incendi.!

4.5.4. RISC%SÍSMIC!

!

El! Pla! Especial! d'Emergències! Sísmiques! a! Catalunya! (SISMICAT)! estableix! que!

han!d’elaborar!el!corresponent!Pla!d’Actuació!Municipal:!!

!

n Els!municipis!que!tinguin!una!intensitat!sísmica!prevista!igual!o!superior!a!

VII!segons!l’escala!MSK.!Aquest!en!un!període!de!retorn!associat!de!500!

anys!segons!el!mapa!de!Perillositat!Sísmica.!!

n Els!municipis!pels!que!s’ha!calculat!que!es!superaria!el!llindar!de!dany!de!

referència! en! el! parc! d’edificis! d’habitatge! en! cas! que! es! produeixi! el!

màxim!sisme!esperat!en!l’esmentat!període!de!500!anys.!!

!

El! municipi! de! Santa! Maria! de! Palautordera! disposa! d’un! Pla! d’Actuació!

Municipal! per! a! sismes! (aprovat! el! 2006)! ,! ja! que! té! una! intensitat! sísmica!

prevista!entre!VII!i!VIII.!!

4.5.5. RISC%GEOLÒGIC!

!

El!juliol!de!2008!l’Institut!Geològic!de!Catalunya!de!la!Generalitat!de!Catalunya!

va! realitzar! un! “Dictamen! preliminar! de! riscos! geològics! a! Santa! Maria! de!

Palautordera”,! amb! l’objectiu! d’efectuar! una! avaluació! preliminar! de! la!

perillositat! geològics! natural! per! tal! de! determinar! si! en! els! àmbits! estudiats,!

corresponents! a! l’entorn!de! les! àrees! urbanes,! existeixen! indicis! de!processos!

geològics!que!puguin!donar!lloc!a!situacions!de!risc!que!convingui!evitar.!!

Àrea!de!Santa!Maria!de!Palautordera!n!Can!Sala!n!Els!Bruguers!n!Can!Portell!–!Can!

Barceló:!!

!
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!

Figura!12.3:!Zones!amb!perillositat!mitjana!enfront!a!processos!erosius.!Font:!POUM!

!

S’han!detectat!tres!subàrees!amb!perillositat!mitjana!enfront!processos!erosius!

que!poden!afectar!la!variant.!Aquestes!subàrees!estan!ubicades!a:!!

n A:!al!llarg!de!l’avinguda!de!la!Serra!

n B:! en! un! tram! tocant! a! la! Tordera! al! polígon! de! Can! Vernedes! –! Ca!

n’Auleda!!

n C:! en! un! tram! tocant! a! la! Tordera! a! la! confluència! d’aquest! riu! amb! la!

riera!de!Palau.!!

L’estudi!recomana!que!en!aquests!punts,!prèviament!a!la!urbanització,!s’efectuï!

un!estudi!detallat!que!determini!les!mesures!de!protecció!que!cal!prendre.!!

S’estableix!una!perillositat!natural!baixa!enfront!despreniments!en!les!subàrees!

abans! indicades,! mentre! que! per! la! resta! de! l’àrea! s’estima! una! perillositat!

natural!baixa!a!molt!baixa!enfront!moviments!de!vessant.!!

S’estima!una!perillositat!natural!molt!baixa!enfront!esfondraments!!

21 
 

- Els municipis pels que s’ha calculat que es superaria el llindar de dany de referència en 
el parc d’edificis d’habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en 
l’esmentat període de 500 anys. 

 
El municipi de Santa Maria de Palautordera disposa d’un Pla d’Actuació Municipal per a sismes 
(aprovat el 2006) , ja que té una intensitat sísmica prevista entre VII i VIII. 
 
 

4.5.5 Risc geològic 
 
El juliol de 2008 l’Institut Geològic de Catalunya de la Generalitat de Catalunya va realitzar un 
“Dictamen preliminar de riscos geològics a Santa Maria de Palautordera”, amb l’objectiu 
d’efectuar una avaluació preliminar de la perillositat geològics natural per tal de determinar si 
en els àmbits estudiats, corresponents a l’entorn de les àrees urbanes, existeixen indicis de 
processos geològics que puguin donar lloc a situacions de risc que convingui evitar. 
Àrea de Santa Maria de Palautordera - Can Sala - Els Bruguers - Can Portell – Can Barceló: 
 

 
 

Imatge 12.3: Zones amb perillositat mitjana enfront processos erosius. Font: POUM Santa Maria de 
Palautordera. 

 
S’han detectat tres subàrees amb perillositat mitjana enfront processos erosius que poden 
afectar el nou vial projectat. Aquestes subàrees estan ubicades a: 
 
- A: al llarg de l’avinguda de la Serra 
 
- B: en un tram tocant a la Tordera al polígon de Can Vernedes – Ca n’Auleda 
 

- C: en un tram tocant a la Tordera a la confluència d’aquest riu amb la riera de Palau. 
 
L’estudi recomana que en aquests punts, prèviament a la urbanització, s’efectuï un estudi 
detallat que determini les mesures de protecció que cal prendre. 
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4.6. EL%MEDI%SOCIOCECONÒMIC!

4.6.1. DEMOGRAFIA%!

!

Segons!dades!subministrades!per!l’Institut!d’Estadística!de!Catalunya!(IDESCAT)!

l’any!2011!la!població!del!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!era!de!9.097!

habitants,! amb! una! densitat! de! població! de! 537,0! hab/km2,! superior! a! la!

mitjana!catalana!(234,8!hab/km2).! 

En!els!darrers!anys!el!creixement!de!la!població!del!municipi!ha!estat!important!

i! es!pot!dividir! en!dues!etapes;!una!que!va!de! l’any!1900!al! 1970,! i! en!què! la!

població!presenta!un!creixement!constant!però!moderat!(un!20%!de!promig!per!

dècada),!i!una!altra!entre!1970!i!l’actualitat,!on!l’increment!és!molt!més!acusat!

d’un!212%!en!35!anys!(un!65%!per!dècada).! 

El!creixement!de!població!al!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!és!força!

important!tant!per!l’elevat!nombre!de!naixements!que!supera!a!les!defuncions,!

com! pel! saldo! migratori.! Si! aquestes! dades! es! comparen! amb! les! comarcals!

s’observa! que! la! tendència! és! força! semblant! tot! i! que! tant! la! taxa! de!

naixements!com!el!saldo!migratori!són!lleugerament!menors!pel!Vallès!Oriental!

en!conjunt!i,!per!tant,!el!creixement!total!també!és!menor.!Si!es!comparen!les!

dades!amb! les!de!Catalunya!s’observen!diferències!encara!més!grans.! L’elevat!

saldo!migratori!dels!últims!anys!és! fonamentat,!en!bona!part,!en! la!sortida!de!

població!de!municipis!de!major!grandària!i!densitat!cap!a!d’altres!municipis!del!

voltant! amb! menor! població! i! densitat! com! és! el! cas! de! Santa! Maria! de!

Palautordera.! I,!més! darrerament,! un! factor! de! gran! importància! és! també! la!

migració!estrangera.! 

Pel!que!fa!a! l’estructura!de! la!població,!segons!dades!del!2004,!un!70%,!és!de!

mitjana! edat! (de! 15! a! 64! anys)! i! la! població! de! sexe! masculí! es! troba!

lleugerament!per!sobre!del!femení.!Respecte!a!la!seva!procedència,!pel!mateix!
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any,! el! 77%!dels!habitants! eren!nascuts! a!Catalunya! (4.930!habitants),! el! 20%!

(1.320! habitants)! corresponen! a! persones! procedents! de! la! resta! de! l’estat!

espanyol!i!el!3%!corresponen!a!estrangers!amb!192!habitants.! 

4.6.2. ACTIVITAT%ECONÒMICA!

Agricultura%

!

La!superfície!del!terme!municipal!es!reparteix!aproximadament!en:!!

!

n 850!ha!de!sector!forestal!(boscos!de!pins!i!alzines!i!arbres!de!ribera).!!

n !404!ha!d’explotació!agrícola.!!

La! distribució! dels! usos! del! sòl,! que! determinen! el! paisatge! en! gran! mesura,!

alhora!que!les!textures!i!colors,!queda!distribuït!de!la!següent!manera:!!!

!

n 49%!bosc!!

n 34%!conreus!!!

n 14%!improductiu!!!

n 3%!matollar!!!

!

Segons! el! cens! agrari! de! 1999,! de! la! superfície! agrària! utilitzada,! el! 100%! es!

correspon!a! terres! llaurades,! i! gairebé!en! la! seva! totalitat! estan!dedicades! als!

conreus!herbacis.!En!total!al!municipi,!l’any!1999,!la!major!part!de!la!superfície!

de!la!SAU!estava!dedicada!a!cultius!de!secà!(309!ha)! i! la!resta!de!regadiu!(118!

ha).!Així!doncs,!es! tracta!d’un!municipi!on! les! terres!de! regadiu!es! troben!per!

sota!de!les!terres!de!secà!(191!ha!menys)!i!els!conreus!principals!que!es!duen!a!

terme!són!de!cereals!per!a!gra,!amb!l’augment!en!els!darrers!anys!de!l’ordi.!Per!

la! ramaderia! l’any!1999!es!censaven!25!explotacions! ramaderes,!amb!un! total!

de!1.155!unitats!ramaderes.!!

!
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Malgrat! representar! una! petita! part! de! l’activitat! econòmica! del! municipi,!

l’agricultura!ocupa!una!extensió!considerable!del!terme!municipal.!!!

Industries%i%serveis%

!

Les! activitats!més!nombroses,! amb!poc!més!del! 34%!del! total,! són! el! conjunt!

d’activitats! comercials! i! de! restauració,! que!mostren! la! vitalitat! comercial! del!

municipi.!En!segon!terme!destaquen,!amb!el!33%,!les!activitats!dels!rams!de!la!

construcció! i! les! reparacions! d’instalslacions,! la! qual! cosa! és! plenament!

justificada! donades! les! característiques! de! creixement! urbanístic! pròpies! del!

municipi!i!dels!municipis!veïns!de!Sant!Esteve!de!Palautordera!i!Sant!Celoni.!Cal!

detallar!que!el!pes!de!les!activitats!de!restauració!i!hostaleria!a!Santa!Maria!de!

Palautordera,!amb!poc!més!del!6%!del!total,!és!relativament!baix!respecte!altres!

municipis!del!Baix!Montseny.!!!

El! gruix! de! les! activitats! industrials! no! supera! el! 12%,! per! bé! que! solen! ser!

empreses! de! mida! molt! major! i! la! seva! repercussió! ambiental! sol! ser! més!

destacada!que! la!de! la! resta!d’activitats!econòmiques.!D’entre!elles!destaca!el!

grup!de!les!indústries!de!fabricació!de!productes,!que!des!de!fa!anys!ha!tingut!

un! pes! econòmic! important! en! el! desenvolupament! del! municipi! i! que! es!

reparteixen!entre!els!diferents!polígons!industrials.!!!

4.7. PATRIMONI%ARQUITECTÒNIC%!

!

La!legislació!autonòmica!catalana!estableix!un!seguit!de!figures!de!protecció!

dels!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.!!

!A!la!zona!d'estudi!hi!alguns!elements!dignes!de!menció!segons!la!legislació!
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existent.!Així!pel!que!fa!al!patrimoni!arquitectònic!i!arqueològic,!el!Departament!

de!Cultura!de!la!Generalitat!de!Catalunya!en!té!catalogats!els!següents!

elements:!!!

Patrimoni!arquitectònic:!!

n !Torre!!

n Campanar!!!

n Església!Parroquial!de!Santa!Maria!de!Palautordera!!!

n Torre!Do!!!

n Ca!la!Manelica!!!

n Antigues!escoles!!

n Centre!cívic!mestre!Salvador!Fàbregas!!!

n Can!Garriga!!!

n Hotel!Xa!(enderrocat)!!!

n Torre!Manso!Sala!!!

n Can!Sala!!!

n Masia!Can!Net!!

n Can!Llebreta!!!

n Esplai!!!

n Masia!Can!Garriga!!!

n Torre!de!Sant!Josep!!!
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n Casa!de!la!Vila!!!

n Masia!Can!Bonamich!!!

n Masia!Can!Llauder!!!

n Masia!Cal!Pastor!!

n Mas!Andreu!!!

n Masia!Cal!Regull!!!

n Can!Vidal!!!

n Can!Carreres!!!

n Ca!l’Auleda!!!

n Masia!Can!Balmes!!!

n Masia!Can!Vernedes!!!

n Masia!Can!Carbonell!!!

n Masia!Can!Batalla!!

n Mas!Miquel!!!

n Pont!Trencat!(Pont!romà)!!!

n Can!Carbonell!de!Pinells!!!

n Can!Barceló!!!

n Capella!de!Nostra!Senyora!del!Remei!!!

n Antiga!ermita!del!Remei!!!
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n Can!Pou!!!

n Can!Jan!de!Romans!!!

n Masia!Can!Turró!!!

n Molí!del!Pedrenyal!!!

n Masia!de!Can!Pagà!!

!Patrimoni!arqueològic:!!

n Pont!Trencat!!!

n Can!Jan!dels!Romans!!!

n Can!Pinell!!!

n Església!Parroquial!!!

n La!Granja!!!

n Necròpolis!de!Can!Xa!!!

n Pas!de!les!Forques!!!

n La!Saboneria!!!

Com!es!pot!observar,!destaquen!el!gran!nombre!de!masies!que!conformen!gran!

part!del!patrimoni!arquitectònic!del!municipi.!Evidentment!s’ha!intentat!que!el!

traçat!del!vial!i!futur!pont!no!afecti!a!cap!de!les!masies!que!es!troben!a!la!zona!

afectada.!Respecte!a!la!resta!d’elements!arquitectònics,!cal!dir!que!aquests!

estan!molt!allunyats!de!la!zona!afectada!per!l’obra.!!

Respecte!al!patrimoni!arqueològic,!cal!dir!que!el!traçat!del!vial!no!afecta!a!cap!

dels!elements!anteriorment!citats.!!
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5. IDENTIFICACIÓ%I%AVALUACIÓ%D’IMPACTES!

5.1. INTRODUCCIÓ!
!

En!aquest!apartat!es!caracteritzen!i!valoren!els!diferents!impactes!esperats!per!

la!construcció!i!explotació!del!nou!vial.!L’avaluació!dels!impactes!es!desenvolupa!

un!cop!analitzat!el!medi!de!la!zona!afectada.!!

Els!passos!a!seguir!són:!!

n Identificació!dels!impactes!potencials!del!projecte.!!

n Caracterització!i!valoració!dels!diferents!impactes.!!

n Establiment!de!les!mesures!preventives!i!correctores.!!

A! continuació! es! mostra! la! identificació! dels! impactes! principals! derivats! del!

projecte! de! la! variant.! A! continuació! s’avaluen! els! impactes! identificats! i! a!

l’apartat! 6! es! defineixen! les! mesures! de! protecció,! correctores! o! de!

compensació! per! tal! d’evitar,!minimitzar! o! compensar! els! efectes! no! desitjats!

que!es!puguin!provocar.!!

5.2. IDENTIFICACIÓ%DELS%IMPACTES%!

5.2.1. ACCIONS%GENERADORES%D’IMPACTES!

!

L’execució!de!les!obres!del!projecte!comporta!la!realització!d’un!seguit!d’accions!

que!generen!uns!impactes!sobre!el!medi.!!

!

Les!accions!que!a!continuació!es!descriuen!són!dutes!a!terme!entre! la! fase!de!

construcció!o!la!fase!d’explotació.!!

!
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Fases%de%construcció%

!

Les!accions!identificades!en!fase!de!construcció!són!les!següents:!!

1. Esbrossada 

Descripció:! Operacions! mecàniques! de! retirada! d’arbres,! arbustos,! coberta!

herbàcia,!etc.,!en!les!zones!d’ocupació!de!les!obres,!com!accessos!instalslacions!

auxiliars!i!la!pròpia!obra.!!

Accions!complementàries:!Transport!de!tots!los!residus!generats!a!l’abocador!o!

cremes!controlades.!!

Fase!d'obra:!Esbrossada.!!

2. Decapatge!de!la!terra!vegetal!

Descripció:!Excavació!i!retirada!de!la!capa!de!sòl!superficial!amb!continguts!de!

matèria! orgànica! al! voltant! del! 2! %.! La! capa! de! terra! vegetal! té! un! espessor!

variable,!tot!i!que!es!pot!prendre!20!cm!com!a!valor!mig.!!

Accions! complementàries:! Transport! al! punt! d’abassegament! temporal! o!

abocador.!!

Fase!d'obra:!Moviment!de!terres.!!

3. Demolicions!!

Descripció:! Inclou! les! operacions! de! demolició! de! les! obres! de! drenatge! i!

paviments.!Accions! complementàries:! Transport! dels! residus! a! abocadors!

controlats!o!a!gestors!!

autoritzats.!Fase!d’obra:!Excavacions!i!terraplens.!!

!
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4. Escarificació!i!compactació.!!

Descripció:! Comprèn! l’execució! dels! treballs! sobre! el! terreny! que! facilitin! la!

compactació!posterior.!Suposa!el!tall!d’arrels!gruixudes!d’arbres,!moviment!de!

pedres! o! remoure! ferms! vells.! Un! cop! escarificada! una! profunditat! de! 15! cm!

com!a!mínim,!es!procedeix!a!compactar!el!terreny.!Es!realitzen!aquestes!tasques!

un! cop! extreta! la! terra! vegetal! i! regularitzada! l’esplanada,! i! abastant! tota!

l’amplada!que!ocupi!la!futura!explanada.!!

Accions! complementàries:! En! el! cas! de! zones! de! traça! abandonats! serà!

necessari!el!transport!de!residus!a!abocadors!controlats.!!

Fase!d’Obres:!Esplanacions!!

5. Excavacions!en!explanada!i!préstecs!!

Descripció:! Consisteix! en! el! conjunt! d’operacions! per! a! excavar! i! anivellar! les!

zones!on!ha!d’assentarnse!la!carretera,!incloent!la!plataforma,!talussos!i!cuneta,!

així!com!les!zones!de!préstecs!previstos!o!autoritzats!que!es!poden!necessitar!i!

el!conseqüent!transport!dels!productes!remoguts!a!dipòsit!o!lloc!d’ús.!En!aquest!

apartat!s’inclouen!tant!les!excavacions!realitzades!per!medis!mecànics!com!per!

explosius.!En!aquest!projecte!només!s’utilitzaran!mitjans!mecànics.!!

Accions! complementaries:! Transport! de! materials! procedents! de! préstec! a! la!

seva!localització!definitiva.!!

Fase!d’Obres:!Moviments!de!terres!!

6. Excavacions!de!rases!i!pous!!

Descripció:!Es!tracta!de!les!excavacions!necessàries!per!a!realitzar!les!obres!de!

fàbrica!i!les!rases!per!a!l’allotjament!de!drens!i!canonades.!!

Fase!d’Obres:!estructures,!drenatge!transversal!i!reposició!de!serveis.!!
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7. Terraplens!!

Descripció:! Inclou! totes! les! operacions! que! es! realitzen! per! a! estendre! i!

compactar! els! materials! necessaris! per! a! la! construcció! de! l’esplanada.! Es!

realitzarà!un!cop!retirada!la!terra!vegetal.!!

Accions! complementàries:! Transport! de! materials! i! regs.!Fase! de! Obres:!

estructures,!drenatge!transversal!i!reposició!de!serveis.!!

8. Reblerts!a!l’abocador!

Descripció:! Inclou! les! operacions! necessàries! per! a! dipositar! en! abocador! els!

materials!procedents!d’excavacions!que!no!seran!utilitzats!per!a!reblert!o!per!a!

obra.!!

Accions!complementaries:!Transport!de!materials!a!l’abocador.!

Fase!de!Obres:!excavacions!i!terraplens.!!

9. Ferms!i!paviments!!

Descripció:! s’inclou! l’extensió! i! compactació! d’aquells! reblerts! tractats! o!

estabilitzats! amb! algun! producte! amb! la! finalitat! de! modificar! o! millorar! les!

seves!característiques.!!

Accions!complementàries:!Transport!de!materials!a!abocador!i!funcionament!de!

plantes!auxiliars!de!tractament,!fabricació!i!subministrament:!!

3 Planta!d’aglomerat!

3 Planta!de!formigó!

3 Planta!de!tractament!d’àrids!!

Fase!de!Obres:!ferms!i!paviments.!!

!
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10. Obres!de!fàbrica!!

Descripció:! s’inclouen! la!construcció!de!passos! superiors! i! viaductes,!a!més!de!

murs!i!obres!de!drenatge!de!gran!entitat.!!

Accions! complementaries:! excavacions! de! rases! i! pous.! Fase! d’Obres:!

Estructures!!

11. Senyalització!i!barreres!de!seguretat!

Descripció:!Comprèn! les! feines!de!pintat!de! les!marques!vials! i!o!el!marcat!de!

zones!excloses!al!tràfic,! la!colslocació!de!senyals!de!circulació,! la! instalslació!de!

barreres!de!seguretat,!etc.!!

Fase!d’Obres:!Senyalització!i!proteccions!!

12. Instalslacions!auxiliars!!

Descripció:! Es! refereix! a! les! plantes! necessàries! que! s’hagin! d’instalslar!

temporalment! en! obra! per! a! la! fabricació! de! compostos! diversos.! Bàsicament!

seran:!!

n Instalslacions!generals!!

n Parcs!de!maquinària!

n Parc!de!ferralla!!

n Planta!de!acopi!de!material!!

n Planta!de!formigó!!

!

13. Restauració!

Descripció:!Inclou!totes!les!obres!de!restauració!de!les!superfícies!afectades!per!

l’obra,!establiment!de!la!coberta!herbàcia,!arbustiva!i!arbòria.!!

!
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Fase%d’explotació%

!

14. Eix!Viari!!

Descripció:! la! nova! via! comporta! o! potencia! un! efecte! barrera! sobre! el!

territori,! amb!especial! incidència! sobre! la! fauna,! canvis! en! el! planejament,!

podent!establir!noves!dinàmiques!d’ordenació,!i!un!canvi!d’accessibilitat!del!

territori,! amb!accions!derivades! com!pot! ser! l’augment!del! risc! d’incendis,!

etc.!!

15. Trànsit!!

Descripció:!es!considera!com!la!primera!conseqüència!de! la!construcció!de!

la! nova! via,! modificant! el! model! actual! de! trànsit,! aproximadament! la!

mateixa!intensitat,!però!amb!una!major!fluïdesa.!!

16. Manteniment!integral!!

Descripció:! el! manteniment! de! la! nova! via! genera! una! sèrie! d’accions!

incloses!en!la!pròpia!construcció:!!

n Manteniment!de!ferms!i!paviments.!!

n Manteniment!de!la!senyalització.!

n Manteniment!de!la!vegetació.!!

I!altres!actuacions!no!contemplades!com:!

n Utilització!de!sal!pel!gel.!

n Utilització! d’herbicides! o! reguladors! del! creixement! en! el!

manteniment!de!les!franges!de!seguretat.!

n Producció!de!residus!derivats!de!la!neteja!de!la!nova!infraestructura.!!

!
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5.2.2. ELEMENTS%DEL%MEDI%AFECTATS!

!

Les! accions! anteriorment! relacionades! comporten! un! seguit! d’afeccions! sobre!

els! diferents! components! del! medi.! Tant! pel! medi! físic,! com! pel! biòtic! i! el!

socioeconòmic,!els!elements!implicats!es!relacionen!a!continuació.!!

Factor%condicionants%del%medi%físic%

!

Els! ecosistemes! que! poden! desenvoluparnse! a! la! zona! estan! condicionats! per!

molts!factors.!A!continuació!es!destaquen!els!més!importants:!

!

n Geologia!i!geomorfologia!

!

Modificació!topogràfica!i!morfològica!del!territori!condiciona!en!gran!mesura!al!

medi! afectat.! L’estructura! del! terreny,! el! relleu,! etc.,! són! determinants! per!

l’establiment!dels!ecosistemes!de!la!zona.!

!

n Pèrdua!del!recurs!sòl,!erosió!de!sòls!i!alteració!de!la!qualitat!dels!sòls!

!

Les! accions!que!es!porten!a! terme!directament! sobre!el! sòl,! comporten! la! no!

disponibilitat! per! altres! usos,! pèrdua! de! la! qualitat,! increment! de! fenòmens!

erosius!i!d’escolament!superficial,!etc.!

!

n Hidrologia!superficial!

!

Alteració!de!les!condicions!existents!del!riu!que!travessa!el!vial.!

!

n Ambient!atmosfèric!i!acústic!

!
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Modificació( de( les( condicions( sonores( del(medi( per( la( pròpia( execució́( de( les(

obres,' en' referència' a' emissió́' de' pols' i' producció' de' sorolls,' principalment'

durant!les!obres.!La!vila!de!Santa!Maria!de!Palautordera!presenta!uns!índexs!de!

contaminació! acústica!molt! baixos,! excepte!en! l’itinerari! actual! que! segueixen!

els!vehicles!pesants!per!l’interior!del!nucli!urbà.!

Factors%condicionants%del%medi%biòtic%

!

n Formacions!vegetals!

!

Eliminació! de! la! coberta! vegetal! per! les! ocupacions! territorials,! desmunts! i!

terraplens,!abocadors,!etc.!

!

n Fauna!

!

Modificació! dels! dominis! vitals! de! fauna! per! l’execució! de! la! nova!

infraestructura!i!efecte!barrera!de!la!mateixa.!

!

Algunes!de!les!espècies!presents!podrien!ser!sensibles!als!canvis!derivats!de!la!

construcció!d’una!infraestructura.!

!

En! relació! als! mamífers,! els! efectes! es! podrien! donar! per! l’atropellament!

d’individus!en!l’intent!de!creuar!la!carretera,!mentre!que!en!relació!a!les!aus!els!

principals!efectes!es!poden!produir!per!l’eliminació!d’àrees!de!caça!i!nidificació.!

!

Factors%condicionants%del%medi%socioeconòmic%

!

n Paisatge!

!
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Efecte! sobre!el!paisatge!per! introducció!d’una!morfologia! lineal!que!genera!el!

nou!vial.!Dins!d’aquest!indicador!cal!definir!tres!punts:!!

! La!visibilitat:!és!a!dir,!si!el! territori!es!pot!divisar!des!d’un!punt!concret.!En!

aquest! cas,! com! el! traçat! del! nou! vial! discorre! per! terrenys!molt! plans,! la!

visibilitat!no!és!un!problema.!!

! La!qualitat!paisatgística:!els!terrenys!pròxims!a! la!variant!presenten!un!fort!

desnivell! al! sudnoest! amb! la! frontera! de! la! carretera! BVn5301! i! al! nordnest!

amb!la!frontera!del!riu!Tordera.!!

! La! fragilitat! del! paisatge:! capacitat! del! medi! d’absorbir! els! canvis! que! s’hi!

introdueixen.!!

!

n Patrimoni!Cultural!

!

La!variant!projetada!no!produeix!cap!efecte!en!aquest!punt.!

!

n Xarxa!de!pistes!i!camins!locals!

!

La!construcció!del!vial!travessa!diversos!camins!d’accessos!a!masies!i!camps!de!

conreu.!

!

n Serveis!afectats!

!

L’execució!de!les!obres!implica!l’afectació!a!la!xarxa!de!distribució!elèctrica!!

!

n Activitats!econòmiques!

!

Increment!de! l’activitat!econòmica!per! la!pròpia!execució!del!projecte! i!per! la!

millora!que!suposarà!per!al!trànsit!en!fase!d’explotació.!

!
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n Intensitat!viària!

!

Eliminació!del!trànsit!pesat!dins!del!nucli!urbà!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!

!

n Seguretat!vial!

!

Millora! de! la! seguretat! vial! pels! usuaris! de! la! nova! infraestructura,! pel! fet! de!

millora!del!traçat!i!per!la!no!circulació!dins!del!nucli!urbà.!

5.3. VALORACIÓ%E%LES%AFECCIONS%AL%MEDI!

!

5.3.1. TERMINOLOGIA%DE%VALORACIÓ%D'IMPACTES%!

!

Un!cop!identificats!els!impactes!es!procedeix!a!la!seva!caracterització!i!avaluació!

d’acord! amb! allò! establert! al! Real! Decreto! 1131/1998,! de! 30! de! setembre,!

“Reglamento!para!la!ejecución!de!la!Evaluación!de!Impacto!Ambiental”.!Segons!

transcripció! literal!d'aquesta!normativa! ja!esmentada! l'avaluació!dels! impactes!

respon!a!les!següents!definicions!es!té!que:!!

n Impacte!ambiental!compatible:!Aquell!que!la!seva!recuperació!es!preveu!

immediata!una!cop! finalitzada! l'activitat!que!el!produeix,! i!no!necessita!

de!pràctiques!protectores!o!correctores.!!

!

n Impacte! ambiental! moderat:! Aquell! quina! recuperació! no! precisa! de!

pràctiques!correctores!i/o!protectores!intensives,!encara!que!sí!d’un!cert!

temps!per!a!restablir!les!condicions!ambientals!inicials.!!

!

n Impacte! ambiental! sever:! Aquell! en! el! que! la! recuperació! de! les!

condicions! del! medi! exigeix! l’adequació! de! mesures! correctores! o!
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protectores,!tot!i!això,!amb!aquestes!mesures!la!recuperació!serà!lenta!i!

requerirà!d’un!període!dilatat!de!temps.!!

!

n Impacte!ambiental!crític:!Aquell!que!te!com!a!magnitud!un!valor!superior!

al!llindar!acceptable.!Amb!aquest!es!produeix!una!pèrdua!permanent!de!

la! qualitat! de! les! condicions! ambientals,! sense! possibilitat! de!

recuperació,!ni!amb!mesures!protectores!o!correctores.!!

5.3.2. AVALUACIÓ%DELS%IMPACTES%!

!

S’han!definit!de!manera!concreta!els!impactes!generats!per!la!variant,!portant!a!

terme!la!seva!avaluació,!diferenciant!aquells!que!es!donen!durant!la!construcció!

i!els!de!l’explotació.!!

n Geologia!i!geomorfologia!!

Les!causes!que!generen!aquestes!alteracions!són!bàsicament! les!excavacions! i!

els!terraplens!produïdes!en!la!zona!on!es!dura!a!terme!el!vial.!!

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!geogènic!

en!la!definició!del!traçat!resulta!que!no!es!produirà!un!augment!d’inestabilitat!

de!vessants,! i!en!cas!de!produirnse,! la!pròpia!secció!de!calçada! ja!estableix! les!

mesures! de! correcció! per! evitar! interaccions! amb! la! traça.! Per! tant,! l’impacte!

s’avalua!com!a!COMPATIBLE.!!

n Edafologia!!

En! general,! la! importància! dels! impactes! estarà! en! funció! de! la! superfície!

destruïda! i! de! la! qualitat! edàfica! de! les! superfícies! afectades.! Per! una! altra!
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banda,!els! impactes!sobre! l’edafologia!es!deriven!de! la!destrucció!directe!dels!

sòls,!tant!per!la!traça!com!per!abocadors.!!

Per!una!banda,!la!destrucció!directa!del!sòl!ve!donada!per!l’ocupació!de!l’espai!

per!la!carretera!i!d’altres!instalslacions!complementàries,!abocadors!temporals!o!

permanents,!vials!d’accés,!instalslacions!auxiliars,!etc.!!

En! el! cas! del! vial,! la! pèrdua! de! sòl! per! ocupació! de! la! pròpia! traça! és!

significativa.! Alhora,! els! sòls! on! l’explotació! agrícola! o! ramadera! els! fa! més!

valuosos,! són! els! que! presenten! una! major! ocupació.! Així,! l’impacte! es!

caracteritza!de!notable,!negatiu,!i!de!difícil!recuperabilitat!a!les!zones!ocupades!

directament!per!la!traça,!i!per!tant!s’avalua!com!a!SEVER.!!

Per!l'altra!banda,!la!destrucció!directa!del!sòl!en!zones!d’ocupació!temporal!es!

donarà! per! l’ocupació! d’instalslacions! auxiliars! necessàries! per! l’obra,! com!

abassegaments,!abocadors!temporals!o!permanents,!accessos,!etc.!!

Aquestes,!i!especialment!els!abocadors!i!instalslacions!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!i!instalslacions!auxiliars,!que!tenint!en!compte!la!

reversibilitat!de!l’impacte!i!l’ocupació,!s’avalua!com!a!MODERAT.!!!

! Abocadors:!donat!que!es!preveu!la!necessitat!d’utilitzar!camps!de!conreu!

o! zones! degradades! properes! a! la! traça,! i! atenent! a! les! necessitats!

establertes,!aquesta!utilització!s’avalua!com!a!MODERAT.!!

n Climatologia!!

Les!alteracions!del!clima!poden!ser!de!dos!tipus:!canvis!microclimàtics! i!canvis!

mesoclimàtics.!Pel!que!fa!als!primers,!els!impactes!per!canvis!microclimàtics!es!

poden!donar!en!les!rodalies!de!la!via!causats!per!la!diferent!reactància!dels!nous!

materials!de!superfície,!com!l'asfalt!o!superfícies!nues!de!vegetació.!Són!canvis!
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difícils!de!quantificar!i!d'extensió!superficial!reduïda.!!

Únicament! es! poden! donar,! o! poden! ser! detectats,! en! les! proximitats! de! les!

zones! més! freqüentades,! o! en! les! zones! urbanitzades.! La! seva! relativa!

importància,! fa! que! l’impacte! sigui! caracteritzat! de! mínim! i! avaluat! com! a!

COMPATIBLE.!!

Tanmateix,! l'impacte! per! canvis! mesoclimàtics! ve! generat! per! la! creació! de!

corredors!entre!valls!i!pels!efectes!barrera!produïts!per!certes!infraestructures,!

que! influeixen! en! el! règim! local! de! vents.! Poden! afectar! superfícies! extenses,!

tenint!importància!per!la!difusió!de!contaminants!atmosfèrics,!creació!de!noves!

corrents! d'aire,! variacions! en! la! insolació,! etc.! Donades! les! transformacions!

mínimes!respecte!la!geomorfologia!del!terreny,!per!les!noves!obres!i!valorant!la!

geomorfologia! actual,! no! hi! haurà! canvis! mesoclimàtics! derivats! de! la!

construcció!de!la!nova!calçada,!per!tant!l’impacte!es!caracteritza!de!mínim!i!es!

considera!COMPATIBLE.!!

n Qualitat!de!l'aire!!

Els!canvis!en!la!qualitat!de!l'aire!es!produeixen!en!dues!fases!ben!diferenciades,!

i!amb!contaminants!també!de!característiques!diferents.!!

Durant! la!construcció!es!produirà!un!augment!de!sòlids!en!suspensió!degut!al!

moviment! de! maquinària! i! de! material.! Tot! i! que! l’impacte! sigui! de! caràcter!

temporal!i!reversible!s’avalua!com!a!MODERAT.!!

Per!una!altra!banda,!durant! l'explotació!es!produeix!un!augment!d’emissió!de!

contaminants! provinents! de! la! combustió.! L'increment! de! nivells! d'emissió! es!

produeix! per! l'emissió! provinent! de! la! circulació! de! vehicles,! no! obstant! es!

preveu! igual!o!menor!contaminació!que! la!que!té! lloc!actualment.!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.!!
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n Hidrologia!!

Durant!la!construcció,!i!donada!la!superfície!de!sòl!sense!vegetació,!és!possible!

l’arrossegament! de! terres! cap! al! riu! Tordera,! comportant! l’obturació! de! les!

obres!de!drenatge!dels!camins.!En!general,! l’impacte! té!un!caràcter! temporal,!

reversible! i! extensiu,! i! es!manifestarà! a!mig! termini! fins! a! la! restauració! dels!

espais! degradats,! però! considerant! la! seva! menor! afectació! a! la! variant!

l’impacte!s’avalua!com!a!MODERAT.!!

També! cal! considerar! la! contaminació! de! les! aigües,! tant! superficials! com!

subterrànies,! per! abocaments! incontrolats! de! productes! procedents! de! les!

obres.!La!pròpia!obra!genera!un!seguit!de!productes!susceptibles!de!contaminar!

les!aigües.!Els!productes!que!estan!presents!en!les!obres!són:!!

! Olis!greixos!i!carburants,!relacionats!amb!la!maquinària.!

! Ciment!lligat!a!la!planta!de!formigó,!i!a!les!estructures.!!

! Aglomerats!!

! Pintures!!

! Aigües!residuals,!procedents!del!personal!adscrit!a!l’obra.!!

En! general,! els! impactes! derivats! de! l’abocament! d’aquests!materials! pot! ser!

notable!i!el!seu!caràcter!potencial.!La!possibilitat!d’aplicar!mesures!preventives!

quedant!l’impacte!reduït!al!mínim,!fa!que!s’avaluï!com!a!MODERAT.!!

n Soroll!!

Els!impactes!provocats!per!contaminacions!sonores,!de!la!mateixa!manera!que!

amb!altre!mena!d'afeccions,!es!diferencien!segons!siguin!durant!la!construcció!o!

durant!l'explotació.!!

Durant! la!construcció! la!causa!principal!d'impactes!acústics! seran!els! impactes!

deguts!a! la!maquinaria.!El!soroll!continu!degut!a! la!circulació!de! la!maquinària!
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pesada,! trànsit! de! camions! i! maquinària! lligada! a! les! excavacions! utilitzada!

durant! la! jornada! de! treball! pot! generar! molèsties! a! les! properes! zones!

urbanitzades! i! a! la! fauna!durant! la! construcció.!No!obstant,!el! seu!caràcter!es!

temporal!i!reversible!fa!que!es!defineixi!aquest!impacte!com!a!COMPATIBLE.!!

Per!una!altra!banda,!durant!l'explotació!el!principal!impacte!ve!donat!pels!canvis!

en! l’entorn! sonor!degut!a! la! circulació!de!vehicles!per! la!nova! infraestructura.!

Degut!a!que!en!algun!punt!de! la! traça!el!vial!es!troba!a!prop!d’uns!habitatges!

(part!sud!del!Barri!de!la!Serra),!es!considera!aquest!impacte!com!MODERAT.!!

n Vegetació!!

Els!impactes!sobre!la!vegetació!es!poden!manifestar!de!formes!diferents!segons!

el! seu! origen:! uns! que! es! produiran! per! alteracions! puntuals! durant! la!

construcció!i!d'altres!que!la!seva!actuació!serà!continuada!durant!l'explotació.!A!

més,!també!és!possible!diferenciar!entre!impactes!directes!i!indirectes.!!

Dintre! del! primer! tipus! trobem! la! pèrdua! de! biomassa! vegetal.! 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.!

L’impacte! es! produeix! durant! la! fase! de! construcció,! presentant! una! duració!

permanent.! No! obstant! el! desmunts! i! terraplens,! si! es! donen! les! mesures!

correctores!necessàries,!el!se!efecte!pot!ser!temporal.!

L’impacte!causat!per!la!tala!i!desbrossat!es!considera!MODERAT!encara!que!en!

zones! de! riera,! en! certs! punt! si! trobi! arbrat,! la! majoria! de! la! infraestructura!

discorre!per!terrenys!agrícoles!sense!arbrat.!!

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!i!trànsit!durant!

l’explotació.! Durant! la! construcció,! el! trànsit! de! la! maquinària! comporta! un!
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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,!i!s’avalua!com!a!MODERAT.!!

n Fauna!!

Els! Impactes! sobre! la! fauna! també! es! poden! diferenciar! segons! es! produeixin!

durant!la!construcció!o!bé!durant!l’explotació.!!

Així! durant! la! construcció! s'ha! de! tenir! en! compte! la! destrucció! física! dels!

hàbitats!ocupats!o!explotats!per!la!fauna.!Es!considera!la!destrucció!del!sòl!i! la!

vegetació! de! les! zones! afectades! per! la! traça,! els! terrenys! ocupats! per! les!

instalslacions! auxiliars,! préstecs,! abocadors! i! accessos.! En! general,! es! valora! la!

destrucció! física! dels! hàbitats! ocupats,! bàsicament! per! les! possibles!

instalslacions! auxiliars! i! per! la! pròpia! traça.! Degut! a! que! la! traça! recorre!

principalment! terrenys! de! conreu,! i! que! aquests! no! són! zones! amb! una! gran!

presència!de!fauna!(a!diferència!de!les!zones!forestals),!l’impacte!creat!s’avalua!

com!a!MODERAT.!!

També! es! necessari! esmentar! l'alteració! dels! comportaments! de! la! fauna! per!

augment! de! 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.!L’impacte!

serà! temporal! i! reversible! i! una! vegada! finalitzada! l’acció! pertorbadora! les!

espècies!tornaran!als!espais!ocupats!anteriorment.!Així!l’impacte!s’avalua!com!a!

MODERAT.!!

Tanmateix,!s'ha!de!considerar!la!desaparició!física!dels!animals!durant!l’execució!

de! l’obra.! Es! produirà! la! desaparició! física!dels! animals! situats! en!el! pas!de! la!

maquinària! o! en! zones! destinades! a! abassegament! de! terres.! Afectarà!

especialment! a! vertebrats! de! desplaçament! lent,! com! els! micromamífers,!
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amfibis!i!rèptils.!L’impacte!apareix!durant!la!fase!de!construcció,!amb!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.!!

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.!Aquest!impacte!té!molta!importància,!tenint!

en!compte!que!el!nou!vial!travessa!el!corredor!biològic!Montseny!n!Montnegre.!

Cal!preveure!el!condicionament!de!les!obres!del!viaducte!per!a!passos!de!fauna.!

Tanmateix,! en! les! mesures! correctores! caldrà! tenir! en! compte! el!

condicionament! com! a! passos! de! fauna! per! a! espècies! animals! amb! menors!

requeriments.!!

Com!la!llargària!del!viaducte!no!obstaculitza!la!circulació!d’animals,!es!considera!

l’impacte!com!a!COMPATIBLE.!!

n Usos!del!sòl!!

En! aquest! punt! caldrà! considerar! els! impactes! que! el! vial! té! sobre! els! usos!

actuals!del!sòl!per!sobre!del!qual!es!projecta!el!seu!traçat.!Així,!en!primer!lloc!es!

consideraran! impactes! sobre! l’agricultura.! En! concret,! es! produirà! un! impacte!

per! ocupació! permanent! de! terrenys! agrícoles.! En! aquest! cas! la! ocupació! no!

representa!una! superfície! important! respecte!el! global!dels! terrenys!agrícoles.!

Per! tant! l’impacte! es! caracteritza! com! MODERAT! individualment! sobre! les!

explotacions!afectades.!

A!més,!també!es!produirà!l'impacte!per!desestructuració!d’unitats!agrícoles!de!

gestió.! Aquest! impacte! es! manifesta! per! talls! d’unitats! agrícoles! de! gestió!

(parcelsles!de!producció)!comportant!dificultats!en!la!mecanització!i!augment!de!
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costos! de! producció! en! les! peces! residuals.! En! general,! l’impacte! quan! es!

produeix!un!aïllament!de!la!unitat!principal,!però!les!dimensions!de!la!parcelsla!

són! suficients! per! la! seva! explotació,! s’avalua! com! a!MODERAT.! En! aquestes!

superfícies,! on! es! compleix! ambdós! graus! d’afecció! serà! impossible,! o! molt!

difícil!el!seu!actual!ús,!i!per!tant!és!molt!probable!el!seu!abandonament,!essent!

l’impacte!notable,!i!caracteritzat!sobre!aquestes!com!a!SEVER.!L’impacte!global!

per!l'alternativa!es!caracteritza!com!a!MODERAT.!!

n Planejament!urbanístic!!

Sobre!el!planejament!urbanístic,!cal!dir!que!en!el!POUM!actual!de!Santa!Maria!

de!Palautordera!contempla!la!construcció!del!vial.!Tot!i!així,!el!traçat!presentat!

en!aquest!projecte!difereix!del!contemplat!en!el!POUM.!!

En! el! vial! plantejat! pel! POUM! es! planteja! la! construcció! de! 126! habitatges!

unifamiliars!entre!els!barris!del!Temple! i!Moixerigues,!a!banda! i!banda!del! riu!

Tordera.!En!aquest!projecte!s’ha!triat!un!emplaçament!que!no!generi!molèsties!

al!veïns!de!la!zona!afectada!ni!en!la!construcció!ni,!sobretot,!en!la!explotació.!A!

més! a! més,! en! aquest! projecte! s’ha! buscat! una! minimització! de! l’impacte!

ambiental! i! del! cost! econòmic.! El! nou! vial! es! considera!COMPATIBLE! amb! el!

planejament!urbanístic!vigent.!!

n Sòcioneconomia!!

La!construcció!d'un!vial!com!el!projectat,!en!general!comporta!impactes!positius!

socials!i!econòmics,!derivats!de!la!major!agilitat!i!seguretat!en!el!tràfic.!!

El!traçat!del!vial!implica!la!retirada!del!tràfic!pesant!pel!nucli!urbà!del!municipi,!

el!que!provoca!una!millora!substancial!de!l’entorn!urbà,!que!permet!una!millor!

qualitat!a!de!vida!a!l’interior!de!la!vila!de!Santa!Maria!de!Palautordera.!!

Així,! es! pot! concloure! que! l’impacte! socioneconòmic! de! la! variant! sobre! el!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!

(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

57!

territori! és! notablement! positiu.! Per! tot! això,! l’impacte! es! considera!

COMPATIBLE.!!

n Elements!de!l'entorn!humà!!

En!aquest!apartat!és!necessari!considerar!les!interseccions!amb!comunicacions!

de!l’àmbit!rural.!Donat!que!l’únic!camí!que!interseca!amb!el!vial!és!el!Camí!de!

Can! Pagà,! i! aquest! passa! a! diferent! nivell! del! vial! (pel! pas! inferior),! es! pot!

considerar! que! l’impacte! generat! es! valora! com! a! COMPATIBLE,! ja! que! es!

garantitza!la!permeabilitat!del!territori.!!

n Patrimoni!!

No! es! preveuen! impactes! sobre! el! patrimoni! arquitectònic! ni! arqueològic.! El!

traçat! del! vial! discorre! suficientment! separat! dels! diversos! elements! dels!

patrimonis! que! es! troben! a! prop.! Per! tant,! aquest! impacte! es! considera!

COMPATIBLE.!!

n Paisatge!!

El!paisatge!és! l’aspecte!perceptible!del!medi.!El!marc!geogràfic,! la!geologia,!el!

sòl,! el! clima,! el!medi!natural,! l’ordenació!del! territori,! el! patrimoni! cultural,! el!

soroll,! la!qualitat!de! l’aire,! cada!un!d’ells,!aïlladament!poden! formar!part!d’un!

ampli!ventall!de!situacions.!Tots!junts,!en!la!seva!interacció!dinàmica,!evolució!i!

ús,!donen!un!resultat!únic,!un!paisatge!propi!i!exclusiu!de!la!seva!relació.!!

Diferenciem!els! impactes!sobre!el!paisatge!en!directes! i! indirectes.!Els!primers!

seran! els! impactes! directes! sobre! els! factors! del!medi! que! el! formen.! Així! els!

valorem!de! la!mateixa!forma!que!els! impactes!sobre!el!medi!afectat.!Per!altra!

banda,! els! directes! venen! donats! perquè! les! carreteres! fan! aparèixer! unes!

estructures! sobre! el! territori! que! presenten! unes! necessitats! pròpies.! Els!

talussos! ,! els! passos! de! camins,! els! nusos! de! comunicacions,! són! noves!
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situacions!del! territori,! noves!estructures!que! cal!definir! en!el!nou!marc!de! la!

infraestructura.!!

Així,! en! primer! lloc,! s'avaluen! els! impactes! directes! per! alteració! del! paisatge!

actual,!que!es!considera!que!l'impacte!serà!MODERAT.!!

Per! una! altra! banda! cal! considerar! els! impactes! derivats! de! petites! escales!

d’observació! o! alteració! de! paisatges! sensibles.! Són! aquells! que! pel! gran!

nombre!de! receptors,!per! ser! visibles!des!de! zones!molt!poblades!o! zones!de!

pas!obligat,!tenen!una!sensibilitat!especial.!Si!bé!l'impacte!és!cert!i!significatiu,!

comportant! canvis! en! el! paisatge! actual,! l’adopció! de!mesures! de! restauració!

poden!disminuir! la!magnitud!de!l’impacte!d’una!manera!efectiva,! i!que!un!cop!

establertes! aquestes! mesures! podran! ser! assumits! a! curt! termini! i! per! tant!

s'avalua!de!MODERAT.!!

6. ADAPTACIÓ%DE%MESURES%CORRECTORES!

!

En!el!present!apartat!es!proposen!les!mesures!correctores!que!s’han!considerat!

per!als!diferents!impactes!descrits!en!els!apartats!anteriors.!!

n Geologia!i!geomorfologia!!

Els!abocadors,!s’ubicaran!en!explotacions!actives!o!abandonades!que!necessitin!

terres!per!la!seva!restauració,!àrees!degradades,!o!sobre!camps!agrícoles.!!

A! més,! el! fet! que! la! revegetació! sigui! una! part! important! per! evitar! l’erosió!

sobre! els! vessants,! es! prescriu,! com! a! mesura! correctora! complementària,!

l’execució! de! la! revegetació! des! de! l’inici! de! l’obra,! seguint! el! seu!

desenvolupament,! amb! l’objectiu! de! reduir! el! temps! d’oportunitat! dels!

processos!erosius.!!

n Edafologia!!
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Per! tal! de! limitar! la! destrucció! directa! i! zones! d’ocupació! temporal! com! a!

mesura!preventiva!prèvia,!es!farà!un!acurat!marcatge!mitjançant!cintes!o!balises!

de!totes!les!zones!d’ocupació.!!

n Climatologia!!

Degut!a!la!baixa!importància!dels!impactes!sobre!la!climatologia!no!es!considera!

necessari!contemplar!mesures!correctores.!!

n Qualitat!de!l'aire!!

Per!evitar!l'impacte!per!increments!d’emissió!de!partícules!en!suspensió!durant!

la!construcció!es!prendran!mesures!en!base!a!diferents!estratègies:!!

! Aplicar! regs! periòdics! durant! les! obres,! que! garanteixin! baixos! nivells!

d’emissió.!Això!sobretot!durant!la!construcció!del!vial!

! Informar!als!agricultors!de!les!estratègies!per!disminuir!l’efecte!de!la!pols!

en!els!conreus,!tant!per!augmentar!l’eficàcia!dels!productes!fitosanitaris,!

com!per!preparar!els!fruits!per!a!la!comercialització.!!

! En!les!zones!d’alta!freqüentació!de!pas,!com!els!parcs!de!maquinària,!es!

podran!aplicar!mesures!de!més!llarga!durada,!com!estabilitzants,!o!fins!i!

tot!regs!asfàltics.!!

!

n Hidrologia!!

Per! evitar! la! contaminació! de! les! aigües! superficials! per! abocaments!

incontrolats! de! productes! procedents! de! les! obres! als! cursos! superficials! o!

qualsevol! part! de! l’entorn! de! l’obra,! es! prescriuen! les! següents! mesures!

preventives:!!

! Concentració!de!les!activitats!d’impacte:!La!concentració!de!les!activitats!

d’impacte!permetrà!establir!les!mesures!preventives!en!punts!específics,!
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afavorint!el!seu!control!i!la!seva!seguretat.!!

! Control!de!les!aigües!sortints.!!

n Soroll!!

En! general! són! mesures! de! caràcter! preventiu.! Per! disminuir! els! impactes!

derivats! del!moviment! de!maquinària! durant! la! construcció! es! preveuen!dues!

estratègies:!!

! Limitar!els!horaris!de!treball!en!les!obres,!de!8!a!20!hores.!!

! Reduir! les!emissions!en!origen!mitjançant!un!acurat!manteniment!de! la!

maquinària,!en!compliment!de!les!directives!comunitàries!d’aplicació.!!

!

n Vegetació!!

En! general,! seguiran! tres! criteris! bàsics! i! correlatius! d'actuació,! a! part! de! les!

mesures!de!prevenció!d’incendis!que!seguiran!estratègies!diferenciades:!!

! Afectació!mínima,!amb!un!acurat!marcatge!de! la! traça! i!dels!camins!de!

servei,!i!instalslacions!auxiliars!de!l'obra.!!

! Reconstrucció! de! biòtops,! dels! factors! que! fan! possible! el!

desenvolupament!de!la!comunitat.!!

! Reconstrucció!de!les!comunitats!afectades,!mitjançant!la!plantació!de!les!

espècies!característiques.!!

Pel! que! fa! a! la! pèrdua! de! biomassa! vegetal! es! portarà! a! terme! la! restauració!

dels!espais!d’ocupació!temporal!i!superfícies!generades!per!la!nova!obra,!com!a!

mesura! de! compensació,! mitjançant! l'aportació! i! estesa! de! 20! cm.! de! terra!

vegetal,!sembres!i!hidrosembres!i!plantacions.!!

Pel!que!fa!al!risc!d'incendis,!les!mesures!es!limiten!a:!!

! Senyalització!de!“Zona!d’alt!risc!d’incendis!forestals”!!
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! Establir!les!franges!de!seguretat!i!de!protecció!!

! El!manteniment!de!la!franja!de!seguretat!i!protecció.!

! !Definir! els! models! de! plantació,! en! base! a! la! inflamabilitat! de! les!

espècies.!!

!

n Fauna!!

Per!evitar! la!destrucció! física!dels!hàbitats!ocupats!o!explotats!per! la! fauna!es!

durà! a! terme! un! estricte! marcatge! de! la! traça! i! de! les! zones! destinades! a!

instalslacions!auxiliars.!A!més,!totes!aquestes!zones!afectades!per!les!obres!amb!

caràcter!temporal!es!restauraran!creant!nous!hàbitats!per!la!fauna.!!

Pel!que!fa!a!l'alteració!dels!comportaments!de!la!fauna!per!augment!de!soroll,!

les! mesures! seran! de! tipus! preventiu,! evitant! l’ocupació! en! els! mesos! més!

sensibles.!És!a!dir,!es!recomana!l’inici!de!les!obres!en!els!períodes!on!la!fauna!té!

capacitat!d’escapatòria,!fugint!dels!períodes!d’hibernació!i!nidificació.!!

n Usos!del!sòl!!

Els! impactes! per! ocupació! permanent! de! terrenys! agrícoles! s'afrontaran!

restituint! econòmicament! l’afecció! a! terrenys! agrícoles! afectats! per! la! traça.!

Aquesta! compensació! econòmica! inclourà! tant! l’afecció! directe! als! terrenys!

ocupats,! com! l’expropiació! d’aquelles! peces! residuals! aïllades! i! que! no! tenen!

possibilitat!d’explotació.!!

Pel! que! fa! als! impactes!per! l’ocupació! transitòria!de! terrenys! agrícoles,! a!part!

dels! acords! econòmics! a! la! que! s’arribi! previ! a! l’ocupació,! es! duran! a! terme!

mesures! preventives! com! ocupar! els! terrenys! agrícoles! seguint! un! ordre! de!

preferència.!A!més,!també!es!contempla!com!a!mesura!correctora!dur!a!terme!

la! restauració! de! l’espai,! un! cop! finalitzada! l’ocupació,! amb! la! finalitat! de!

retornar!als!usos!previs.!!
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Finalment,!per!disminuir!els!impactes!per!a!la!desestructuració,!tall!o!ruptura!de!

les! explotacions!es! reposaran! les! infraestructures! generals!que!puguin!quedar!

afectades! per! les! obres! de! construcció! de! la! nova! traça! i! es! realitzarà! un!

inventari!previ!a! l’ocupació.!A!més,!s’assegurarà! l’accessibilitat,!des!de! la!nova!

traça,!a!totes!les!explotacions.!!

n Planejament!urbanístic!!

S’adequa! el! traçat! nou! vial! per! a! que! sigui! compatible! amb! el! nou! POUM!de!

Santa!Maria!de!Palautordera.!!

n Sòcioneconomia!!

Els!impactes!sobre!aquest!aspecte!han!estat!considerats!com!a!positius,!pel!que!

no!resulta!necessari!prendre!cap!mena!de!mesura!enfocada!al!seu!tractament.!!

n Patrimoni!!

Malgrat! no! es! preveuen! impactes! pel! que! fa! a! l'afecció! directa! a! elements!

patrimonials! per! ocupacions! directes! i! indirectes,! s’estableixen! mesures!

correctores.!S’evitarà!situar!instalslacions!auxiliars,!abassegaments,!abocadors!i!

accessos!a!la!proximitat!de!les!masies!que!estiguin!prop!de!la!zona!afectada!pel!

vial.!!

n Paisatge!!

Pel!que! fa!als! impactes! indirectes!per!alteració!del!paisatge!actual,! s'aglutinen!

totes!les!mesures!referents!als!altres!factors!del!medi.!Tant!la!seva!disposició!en!

l'espai!com!les!solucions!formals!adoptades!que!constituiran!la!nova!realitat!del!

territori.!!

Per!altra!banda,!els!impactes!derivats!de!petites!escales!d’observació!o!alteració!

de! paisatges! sensibles! requereixen! de! la! definició! de! les! següents! línies!
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d’actuació:!!

! Els!acabats!hauran!de!ser!proporcionals!a!la!distància!d’observació.!!

! Arranjament!general!dels!espais!afectats,!proporcional!als!seus!usos.!!

! Evitar!la!degradació!de!l’entorn!per!acumulació!d’abocament!derivats!de!

les!obres.!Es!portarà!a!terme!la!recollida!de!tots!els!materials!generats!en!

l’obra,! des! de! la! implantació! de! les! instalslacions! fins! al! seu!

desmantellament.!!

! Senyalització!acurada!de!totes!les!instalslacions!de!recollida.!!

7. VALORACIÓ%ECÒNOMICA%DE%LES%MESURES%CORRECTORES!

!

Les! mesures! correctores! es! troben! incloses! dins! de! les! respectives! unitats!

d’obra.! El! seu! valor! econòmic! es! troba! repartit! en! el! pressupost! del! projecte,!

dins!de!les!respectives!unitats!d’obra.!
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1. INTRODUCCIÓ!!

!

L’objecte)d’aquest)annex)és)l’estudi)previ)de)l’organització)i)el)desenvolupament)de)

les) obres) que) s’han) d’executar,) a) fi) de) minimitzar) les) afeccions) provocades) al)

trànsit)i)al)medi)ambient.))

En)aquest)annex)es)descriuen)les)operacions)més)rellevants)a)realitzar)al)llarg)de)les)

obres.))

A)continuació)s’indiquen)les)situacions)provisionals)que)es)poden)crear)i,)finalment,)

es)plantegen)solucions)als)problemes)que)poden)sorgir.))

2. ORGANITZACIÓ!DE!LES!OBRES!!

2.1. INTRODUCCIÓ!!

!

L’obra)de)la)nova)variant)discorre)principalment)per)camps)de)cultiu)i)zones)de)bosc)

de)ribera.)Les)zones)on)es)poden)plantejar)problemes)per)mantenir)la)circulació)de)

vehicles)durant)la)realització)de)les)obres)són)els)següents:))

3 Inici)del) vial,) on)es)pretén) construir)una) rotonda)que) connecta) la)BVG5301)

amb) la) nova) variant.) En) aquest) cas) s’haurà) de) limitar) temporalment) la)

circulació))de)la)BVG5301)per)un)sol)carril.))

3 Final)del)vial,)on)es)crea)una)intersecció)entre)la)nova)variant)i)el)carrer)de)

Can) Guarro) donat) accés) al) polígon) industrial) de) Can) Vernedes.) Les) obres)

d’aquest) tram)només) afectarà) aquest) a) l’hora) de) construir) la) intersecció) i)

serà)reposicionat)d’acord)amb)aquest)projecte.))
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2.2. DESENVOLUPAMENT!DE!LES!OBRES!!

!

El)conjunt)de)l'obra)de)la)nova)variant)que)donarà)accés)al)polígon)industrial)de)Can)

Vernedes)(Santa)Maria)de)Palautordera))es)pot)dividir)en)diverses)fases:))

3 Construcció)del)viaducte))

3 Construcció)de)l’eix)de)la)calçada))

3 Construcció)de)la)rotonda))

L'àmbit) fonamental) en)el) qual) cal) plantejar)mesures)provisionals) per)mantenir) la)

circulació) de) vehicles) per) la) carretera) actual) durant) l'execució) de) les) obres) és)

permetre) la) circulació)per)aquesta)durant) la) construcció)de) tota) l’obra.)Com)s’ha)

comentat)anteriorment,)només)s’han)de)prendre)mesures)al)Km)2,5)de)la)BVG5301)

quan)es)dugui)a)terme)la)construcció)de)la)rotonda.)La)resta)d'afeccions)són)carrers)

poc) transitats) i,) degut) al) desenvolupament) de) les) obres,) no) es) presentaran)

conflictes)en)aquests)carrer.))

L'obra) s'iniciarà) amb) l'execució) dels) treballs) previs) i) demolicions) pertinents.) En)

aquesta) part) es) procedirà) a) disposar) casetes) d'obra,) amb) oficines) de) topografia,)

despatxos) per) al) cap) d’) Obra) i) Sala) de) Reunions) amb) la) Direcció) d'Obra.) Es)

condicionaran) les) instal\lacions) per) al) personal) (menjador,) vestuaris,) serveis)) i) el)

magatzems)d'eines,)així)com)el)parc)de)maquinària.))

A) continuació) es) procedirà) al) replanteig) de) l'obra) i,) immediatament,) la) fase) de)

moviment) de) terres) amb) la) localització) dels) abocadors) i) materials) de) préstecs,)

comprovant)la)seva)idoneïtat.)Les)operacions)de)terraplenat)aniran)condicionades)a)

l'obtenció)de)terres)procedents)de)la)pròpia)obra)i)de)préstec.))

S'utilitzarà) la) mateixa) traça) de) la) nova) carretera) i) els) camins) ja) existents) com)
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camins) de) accés) a) l'obra.) Les) obres) de) fàbrica) s'iniciaran) amb) independència)

relativa) dels) moviments) de) terres) generals) i) de) manera) que) les) seves) fases) de)

construcció)no)alterin)el)posterior)procés)de)pavimentació.))

L'extensió) de) material) per) a) formar) l'esplanada) dependrà,) com) ja) s'ha) dit,) dels)

moviments)de)terres)generals.)La)fase)d’afermat)s'iniciarà)amb)l'extensió)de)bases)i)

subbases) un) cop) finalitzada) la) explanació.) S'estendran) les) capes)d'aglomerat) a) la)

base) i) s’estendrà) la) capa) intermèdia) per) trams) independents.) La) capa) de) trànsit)

s'estendrà)a)la)fase)final.))

La)realització)de) la)rotonda)es)dura)a)terme)en)últim)lloc.)En)una)primera)fase)es)

dura)a)terme)una)mitat)est)de)la)rotonda)per)impedir)tallar)el)tràfic)i)finalment)es)

dura)a)terme)la)mitat)oest.)

El)drenatge)anirà)condicionat)per)l'execució)de)la)plataforma.))

Les) operacions) corresponents) a) la) fase) de) senyalització) i) abalisament) conformen)

una)fase)final)que)s'iniciarà)en)aquells)talls)que)no)afectin) la)pavimentació) i)estès)

de) la) capa) d'aglomerat.) La) senyalització) horitzontal,) corresponent) a) la) pintura)

sobre)la)capa)de)rodament,)és)la)darrera)activitat)bàsica.))

3. AFECCIÓ!I!RESTITUCIÓ!DE!LA!CIRCULACIÓ!EN!FASE!D’OBRES!!
!
Aquest)projecte,)al)ser)una)un)nou)vial)d’accés,)no)té)una)afecció)directa)al)trànsit)

de) les)vies)actuals)exceptuant) les) fases)d’execució)de) l’inici) i) el) final)del)vial,)que)

afectaran) parcialment) a) la) circulació) de) vehicles.) Tanmateix,) és) cert) que) la)

circulació) de) camions) per) al) transport) de) terres) i)materials) afectarà) la) circulació)

sobre)aquestes)vies.))

Durant) les) obres) es) disposarà) a) cada) tram)de) carretera) afectat) per) l’execució)de)
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l’inici) i) el) final) del) vial,) la) senyalització) d'advertència) d'obres) necessària) i) es)

disposaran)senyals)en)ambdós)sentits)per) informar)els)conductors)amb)adequada)

antelació)de)les)obres)en)execució.))

4. ORGANITZACIÓ!DE!LES!OBRES!!
!
A) continuació) es) mostra) un) esquema) de) les) activitats) d’obra) previstes) durant)

l’execució) de) la) nova) variant) sobre) la) carretera) BVG5301) a) Santa) Maria) de)

Palautordera.))

TREBALLS)PREVIS))

SERVEIS)AFECTATS))

Línies)elèctriques))

Aigua)potable))

VIAL)OEST)FASE)1))

Moviments)de)terres))

Drenatge)longitudinal))

Ferms)i)paviments))

VIADUCTE)

VIAL)EST)FASE)2)

Moviments)de)terres))

Drenatge)longitudinal))
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Ferms)i)paviments))

ROTONDA)EST)FASE)1)

Moviments)de)terres))

Drenatge)longitudinal))

Ferms)i)paviments))

ROTONDA)OEST)FASE)2)

Moviments)de)terres))

Drenatge)longitudinal))

Ferms)i)paviments))

SENYALITZACIÓ)I)BARRERES))

MESURES)CORRECTORES))

5. TERMINIS!D’EXECUCIÓ!DE!LES!OBRES!!
)

Es)preveu)una)durada)de)les)obres)de)279)dies)laborables)(12)mesos).)L’Annex)14)

“Pla) d’Obra”) d’aquest) projecte) conté) un) diagrama) de) Gantt) que) contempla) les)

activitats)previstes)i)les)durades)d’aquestes)per)a)la)construcció)de)la)nova)variant.))

)
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1. INTRODUCCIÓ!!

!
L’objecte!d’aquest!annex!és!estudiar,!definir!i!valorar!les!expropiacions,!ocupacions!

temporals! i! servituds! de! pas! que! són! necessàries! per! al! desenvolupament! de! les!

obres!incloses!en!el!present!“Projecte!de!traçat!de!la!nova!variant!que!donarà!accés!

al!polígon!industrial!de!Can!Vernedes!(Santa!Maria!de!Palautordera)”.!!

!

Per! tal! de! realitzar! la! construcció! del! projecte! és! necessari! ocupar! els! terrenys!

afectats! per! les! obres.! Per! a! facilitar! els! tràmits! es! durà! a! terme! l’Expropiació!

Forçosa! amb! caràcter! d’urgència! d’aquests! terrenys.! Aquest! tipus! d’expropiació!

s’ha!de!realitzar!d’acord!amb!els!criteris!exposats!a!la!normativa!vigent.!En!aquest!

aspecte,!les!normes!i!lleis!més!significatives!són!les!següents:!!

!

h Llei!d’!Expropiació!Forçosa!de!16!de!desembre!de!1954.!!

h Reglament!de!la!Llei!de!Expropiació!Forçosa:!Decret!de!26!d’abril!de!1957.!!

h Real!Decret!3288/1978!de!25!d’agost.!Reglament!de!Gestió!Urbanística.!!

h Decret! Legislatiu! 1/1990! de! 12! de! juliol,! pel! qual! s’aprova! la! refosa! dels!

textos!legals!vigents!a!Catalunya!en!matèria!urbanística.!!

h Real! Decret! 1093/1997! de! 4! de! juliol,! pel! qual! s’aproven! les! normes!

complementàries! al! “Reglamento! para! el! ejercicio! de! la! Ley! Hipotecaria!

sobre! Inscripción! en! el! Registro! de! la! Propiedad! de! Actos! de! Naturaleza!

Urbanística”.!!

h Llei!6/1998!de!13!d’abril,!sobre!Règim!del!Sòl!i!Valoracions.!h!Llei!2/2002!de!

14!de!maig!d’Urbanisme!(Llei!d’Urbanisme!de!Catalunya).!!

h Decret!Legislatiu!1/2005,!de!26!de!juliol,!pel!qual!s'aprova!el!Text!refós!de!la!

Llei!d'urbanisme.!!
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2. DESCRIPCIÓ!I!GENERALITATS!!

!
L’objecte!d’aquest!projecte!és!la!construcció!d’una!nova!variant!que!donarà!accés!

al!polígon!de!Can!Vernedes,!al!municipi!de!Santa!Maria!de!Palautordera!(comarca!

del!Vallès!Oriental).!!

!

Aquesta!nova!variant!està!constituïda!per!dos!carrils!de!3,5!m!d'amplada!cada!un,!

amb!vorals!d’1,5!m.!!

!

Un! cop! construït! la! nova! variant! es! suprimirà! el! transit! de! vehicles! pesats! per!

l’interior! del! nucli! urbà! de! Santa!Maria! de! Palautordera,! eliminant! les!molèsties!

generades! per! aquest! trànsit! donada! la! proliferació! de! polígons! industrials! en!

aquest!municipi.!!

!

La!calçada!projectada!ha!estat!escollida!d’acord!amb!la!normativa!vigent!de!traçat!i!

de!manera!que!dóna!continuïtat!als!trams!de!carretera!que!discorren!per!fora!del!

àmbit!urbà!del!municipi.!!

3. CRITERIS!ADOPTATS!!

3.1. LÍNIA!D’EXPROPIACIÓ!!
!

La! zona! a! expropiar! corresponent! a! la! nova! variant,! d’acord! amb! la! Llei! de!

Carreteres,! s’ha! delimitat! a! tres! metres! mesurats! horitzontalment! i!

perpendicularment!a! l’eix!del! tronc,!des!de! la! línia!d’intersecció!de! l’obra!amb!el!

terreny!natural.!!

!
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En! els! casos! en! que! hi! hagin! camins! paralrlels! al! traçat! i! reposicions! de! camins!

d’accés!a!finques,!l’expropiació!és!limitarà!al!mínim!imprescindible.!!

!

Pel!que!fa!als!serveis!afectats,!els!criteris!a!adoptar!es!detallen!a!continuació.!S’han!

considerat! serveis! que! en! la! traça! definida! no! han! estat! afectats! per! si! sorgeix!

alguna!eventualitat!i!cal!tenirhlos!en!compte.!!

3.2. LÍNIA!TELEFÒNICA!AÈRIA!!
!

Per!a!l’expropiació!és!considerarà!un!rectangle!de!6x1!metres!per!a!les!riostres!i!un!

quadrat!d’un!metre!de!costat!per!als!pals!de!fusta.!!

!

Per!a!la!servitud!de!pas!aeri!es!considerarà!una!franja!d’un!metre!a!cada!costat!de!

l’eix!de!la!línia.!!

!

Per!a!l’ocupació!temporal!es!considerarà!una!franja!de!tres!metres!a!cada!costat!de!

l’eix!de!la!línia.!!

3.3. LÍNIA!TELEFÒNICA!SUBTERRÀNIA!!
!

Per! a! l’expropiació! es! considerarà! un! quadrat! de! dos!metres! de! costat! per! a! les!

arquetes.!!

!

Per! a! la! servitud! de! pas! subterrani! es! considerarà! una! franja! d’un!metre! a! cada!

costat!de!l’eix!de!la!línia.!!

!

Per!a! l’ocupació!temporal!es!considerarà!una! franja!de!set!metres!a!un!costat!de!

l’eix!de!la!línia!i!tres!metres!al!costat!oposat.!!
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3.4. LÍNIA!ELÈCTRICA!AÈRIA!DE!BAIXA!TENSIÓ!(B.T.)!!
!

Per!a!l’expropiació!es!considerarà!un!quadrat!d’un!metre!de!costat!per!als!pals!de!

fusta! i! els! pals! de! formigó! i! un!quadrat! de!dos!metres! de! costat! per! a! les! torres!

metàlrliques.!!

!

Per!a!la!servitud!de!pas!aeri!es!considerarà!una!franja!d’un!metre!a!cada!costat!de!

l’eix!de!la!línia.!!

!

Per!a!l’ocupació!temporal!es!considerarà!una!franja!de!tres!metres!a!cada!costat!de!

l’eix!de!la!línia.!!

3.5. LÍNIA!ELÈCTRICA!SUBTERRÀNIA!DE!BAIXA!TENSIÓ!(B.T.)!!
!

Pel!que!fa!a!l’expropiació,!aquesta!no!es!contempla.!!

!

Per! a! la! servitud! de! pas! subterrani! es! considerarà! una! franja! d’un!metre! a! cada!

costat!de!l’eix!de!la!línia.!!

Per!a! l’ocupació!temporal!es!considerarà!una! franja!de!set!metres!a!un!costat!de!

l’eix!de!la!línia!i!tres!metres!al!costat!oposat.!!

3.6. LÍNIA!ELÈCTRICA!AÈRIA!DE!MITJA!TENSIÓ!(M.T.)!!
!

Per! a! l’expropiació! es! considerarà! un! quadrat! de! tres! metres! de! costat! per! les!

torres!metàlrliques.!!

!

Per!a!la!servitud!de!pas!aeri!es!considerarà!una!franja!de!vuit!metres!a!cada!costat!

de!l’eix!de!la!línia.!!
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!

Per!a!l’ocupació!temporal!es!considerarà!una!franja!de!tres!metres!a!cada!costat!de!

l’eix!de!la!línia.!!

4. DESCRIPCIÓ!I!TIPUS!DE!TERRENYS!AFECTATS!!

!

Aquest!estudi!afecta!als!terrenys!de!tots!dos!marges!de!la!traça!de!la!nova!variant!

projectada.! Aquests! terrenys! pertanyen! totalment! al! terme! municipal! de! Santa!

Maria!de!Palautordera.!!

!

Els! l’extrem!est!de! la!nova!variant! (on!connecta!amb!el!polígon! industrial!de!Can!

Vernedes)! discorren! per! terrenys! amb! una! qualificació! urbanística! de! sòl!

urbanitzable.! Tot! i! així,! la! gran! majoria! del! traçat! de! la! nova! variant! discorre,!

gairebé!en!la!seva!totalitat,!per!terrenys!amb!una!qualificació!urbanística!de!sòl!no!

urbanitzable.!En!una!petita!part!dels!extrems!del!vial!aquest!discorre!per!terrenys!

amb!una!qualificació!urbanística!de!sòl!urbanitzable!delimitat.!!

!

El!sòl!no!urbanitzable!interceptat!pel!traçat!del!vial!s’aprofita!per!al!conreu!d’horta!

a! la! banda! oest! del! riu! Tordera.! A! la! banda! est! d’aquest! riu,! la! zona! en! sòl! no!

urbanitzable! correspon! a! sòl! forestal! de! valor,! clau! 22.! El! vigent! POUM! (2011)!

manté!la!qualificació!de!sòl!no!urbanitzable!en!aquesta!zona!d’estudi.!!

!

!

!

!
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5. CRITERIS!DE!VALORACIÓ!DEL!BÉNS!I!DRETS!AFECTATS!!

!

5.1. EXPROPIACIÓ!!
!

Per!a!la!valoració!del!preu!del!sòl!es!té!en!compte!la!seva!naturalesa,!la!qualificació!

urbanística!dins!del!planejament!vigent!i!el!seu!aprofitament!actual.!!

5.2. SERVITUD!DE!PAS!!
!

Per! a! calcular! la! indemnització! que! suposa! la! imposició! de! servitud! de! pas! aeri! i!

subterrani!per!a!serveis,!es!considera!el!20!%! i!el!40!%,!respectivament,!del!valor!

del!sòl.!!

5.3. OCUPACIÓ!TEMPORAL!!
!

Per!a!calcular!la!indemnització!que!suposa!l’ocupació!temporal!es!considera!el!10!%!

del!valor!del!sòl.!!

6. VALORACIÓ!ECONÒMICA!!

!!

Per! arribar! a! una! valoració! del! cost! de! les! indemnitzacions,! degudes! a! les!

expropiacions,! servituds! de!pas! i! ocupacions! temporals,! s’ha! estimat! que! el! preu!

mig!per!a!les!expropiacions!de!sòl!no!urbanitzable!és!1,98!€/m2!i!per!a!sòl!urbà!no!

consolidat!de!20,20!€/m2.!El!pressupost!és!el!que!s’indica!a!continuació:!!

!
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!

Taula!15.1:!Resum!del!cost!de!les!expropiacions.!

7. OCUPACIONS!TEMPORALS!!

!!

Les!ocupacions!temporals!necessàries!per!a!l’execució!de!l’obra!venen!donades!per!

dos!motius:!!

!

h La!necessitat!d’emmagatzematge!de!material!granular,!ferralla,!bigues,!etc.!

necessaris!per!a!la!construcció!del!vial.!!

h La! necessitat! d’un! espai! en! el! qual! el! personal! que! forma! part! de! l’obra!

pugui! realitzar! les!diferents! activitats,! com!ara! l’alimentació,! el! descans,! la!

neteja,!taquilles,!etc.!!

!

Els! terrenys! seran! ocupats! de! forma! temporal.! Un! cop! finalitzada! l’obra,! seran!

tornats!als!propietaris!particulars.!!

!

Aquestes! ocupacions! temporals! consisteixen! en! 19766.31! m2! en! concepte!

d’apilament,!emmagatzematge!i!zones!per!a!la!ubicació!d’instalrlacions.!!

.!!

!

6 
 

5. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL BÉNS I DRETS AFECTATS 

 

5.1 Expropiació 

Per a la valoració del preu del sòl es té en compte la seva naturalesa, la qualificació urbanística 
dins del planejament vigent i el seu aprofitament actual. 

 

5.2 Servitud de pas 

Per a calcular la indemnització que suposa la imposició de servitud de pas aeri i subterrani per 
a serveis, es considera el 20 % i el 40 %, respectivament, del valor del sòl. 

 

5.3 Ocupació temporal 

Per a calcular la indemnització que suposa l’ocupació temporal es considera el 10 % del valor 
del sòl. 

 

6. VALORACIÓ ECONÒMICA 

Per arribar a una valoració del cost de les indemnitzacions, degudes a les expropiacions, 
servituds de pas i ocupacions temporals, s’ha estimat que el preu mig per a les expropiacions 
de sòl no urbanitzable és 1,98 €/m2 i per a sòl urbà no consolidat de 20,20 €/m2. El pressupost 
és el que s’indica a continuació: 

 

 
Superfície (m2) Valoració (€/m2) Cost (€) 

Sòl no urbanitzable (inclou servituds) 36914.58 1.98 73090.87 
Sol urbà no consolidat (inclou servituds) 5515.97 20.2 111422.62 
Total Expropiacions 42430.55   184513.49 
Ocupacions temporals 19766.31 0.198 3913.73 
 

Taula 15.1: Resum del cost de les expropiacions. 

 

7. OCUPACIONS TEMPORALS 

Les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de l’obra venen donades per dos 
motius:  



!
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1. OBJECTE!
!

L’objecte! d’aquest! annex! es! recollir! les! dades,! els! plànols! i! croquis! dels! serveis!

existents!facilitats!per!les!diferents!companyies!de!serveis!a!partir!de!la!plataforma!

EWISE.!També!s’ha!obtingut!informació!per!part!de!l’ajuntament!de!Santa!Maria!de!

Palautordera.! A! L’apèndix! d’aquest! document! es! pot! visualitzar! tant! la! solblicitud!

com!la!resposta!de!EWISE.!

Abans! de! l’inici! de! l’obra,! el! contractista! adjudicatari! haurà! d’actualitzar! la!

informació!dels!serveis!existents!amb!les!diferents!companyies,!en!especial!la!xarxa!

elèctrica!i! la!xarxa!d’aigua,!ja!que!s’ha!observat!la!seva!existència!en!la!proximitat!

de!les!obres!i!això!condiciona!l’execució!de!les!obres.!!

2. TREBALLS!DESENVOLUPATS!!
!

A! continuació! es!presenta!el! treball! necessari! per! a! abordar! la! problemàtica!dels!

serveis!afectats!pel!traçat!de!la!nova!variant.!!

S’ha! considerat!una! franja!de! terreny! suficientment!ampla!a!banda! i!banda!de! la!

nova!variant!projectada.!!

3. SERVEIS!EXISTENTS!!
!

El!municipi!presenta!les!següents!xarxes!de!serveis:!!

$ Xarxa!d’abastament!d’aigua!!!

$ Xarxa!de!comunicacions!!!

$ Xarxa!elèctrica!!

$ Xarxa!de!gas!!

$ Xarxa!d’hidrants!!
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$ Xarxa!de!sanejament!!

$ Xarxa!de!telecomunicacions!!

3.1. RELACIÓ!D’ENTITATS!O!EMPRESES!AFECTADES!!!
!

Les! empreses! i! organismes! que! ofereixen! els! serveis! anteriorment! citats! a! Santa!

Maria!de!Palautordera!són:!!!

$ ATLL!(Aigües!Ter!Llobregat)!!!

$ ENDESA,!S.A.!!!

$ Gas!Natural!

$ Ajuntament!de!Santa!Maria!de!Palautordera!!!

$ Orange!!!

$ Vodafone!!!

$ Movistar!!!

4. REPOSICIÓ!DE!SERVEIS!I!INSTAL=LACIONS!AFECTADES!
!

En!aquest!annex!s’identifiquen!els!diferents!serveis!existents!al!llarg!del!traçat!de!la!

nova!variant!que!poden!arribar!a!ser!afectats,! tant!per!ocupació!dels! terrenys!en!

què!actualment!s'ubiquen,!com!per!necessitats!constructives!(gàlibs!d'operació!de!

la!maquinària).!Aquest!últim!tipus!d'afecció!s'ha!contemplat!per!tal!de!garantir!les!

suficients!mesures! de! seguretat! necessàries! per! a! l’execució! dels! treballs.! En! tot!

cas,! si! en! les! obres! de! construcció! del! nou! vial! algun! servei! es! troba! afectat,! es!

procedirà!al!trasllat!i/o!reposició!del!mateix!d'acord!amb!la!companyia!propietària.!!

En!el!següent!punt!es!mostren!les!afeccions!del!traçat!als!serveis!existents,!així!com!

les! actuacions! que! es! consideren! adequades! per! la! seva! reposició.! Tanmateix,! es!

descriuen! el! punt! quilomètric! de! l'eix! al! punt! d'afecció,! una! breu! descripció! del!
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servei!i!una!proposta!de!solució!a!l’afectació.!!

4.1. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!D’ABASTAMENT!D’AIGUA!(A.A.)!
!

Afecció!AA01!!

!

PK:0+125!

Descripció:! xarxa! de! distribució! creua! el! vial! en! tres! punts.! Tub! de! Poliestirè! de!

300mm!de!diàmetre!per!a!abastament!d’aigua!potable.!!

Solució:! reemplaçament! de! la! longitud! afectada! per! nou! tub! de! poliestirè! dins!

d’una!rasa!amb!un!llit!de!formigó!i!terra!compactada,!per!sota!del!terraplè!de!vial.!!

4.2. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!ELÈCTRICA!!
!
Només! hi! ha! una! afecció! en! una! línia! de! mitja! tensió.! El! traçat! del! nou! vial! no!

intercepta!línies!de!baixa!ni!d’alta!tensió.!!

Afecció!MT01!PK:0+769!Descripció:!línia!aèria!de!mitja!tensió!(M.T.)!creua!el!vial!!

Solució:! desplaçament! de! la! torre! metàlblica! situada! al! cantó! nord! del! vial! i!

reposició!del!cablejat!afectat.!!

4.3. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!DE!GAS!!
!
El!traçat!del!vial!no!intercepta!cap!punt!de!la!xarxa!de!gas!del!municipi.!!

!

4.4. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!D’HIDRANTS!!
!
El!traçat!del!vial!intercepta!els!punts!de!la!xarxa!de!distribució!indicats!en!la!xarxa!

d’abastament!d’aigua,!però!no!intercepta!cap!hidrant.!!
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4.5. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!DE!SANEJAMENT!!
!

El! traçat! del! vial! intercepta! el! colblector! principal! de! la! xarxa! de! sanejament! del!

municipi!al!PK!0+875,!però!com!que!el!vial! i!el!colblector!es!creuen!en!la!zona!del!

viaducte! no! es! genera! cap! afectació! d’aquest! servei,! amb! el! que! no! cal! cap!

actuació.! Aquest! cas! s’ha! inclòs! en! el! Document! núm.! 2! “Plànols”! d’aquest!

projecte.!!

4.6. SERVEIS!AFECTATS!A!LA!XARXA!DE!TELECOMUNICACIONS!!
!

El!traçat!del!vial!no!intercepta!cap!infraestructura!de!la!xarxa!de!telecomunicacions!

del!municipi.!!

5. LOCALITZACIÓ!DELS!SERVEIS!AFECTATS!!
!
En!el!document!número!2!“Plànols”!s’adjunten!els!plànols!de!plantes!que!permeten!

visualitzar!la!localització!dels!serveis!afectats!descrits!en!aquest!annex.!!

6. VALORACIÓ!ECONÒMICA!
!
S’ha! calculat! un! valor! total! de! reposició! dels! serveis! afectats! de! 7.330,37! €.! (SET!

MIL!TRESs!CENTS!TRENTA!EUROS!amb!TRENTAsSET!CÈNTIMS).!!

!

!

!

!
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Sol=licitud!EWISE:!!

A! continuació! s’ajunta! la! petició! dels! serveis! existents! a! traves! de! la! plataforma!

EWISE:!!

!

!

Foto!:!Petició!del!subministraments!existents.!Font:!EWISE!

!

Resposta!EWISE:!

A!continuació!es!reprodueix!les!diferents!informacions!obtingudes!de!les!diferents!

companyies!de!serveis!excepte!els!plànols!que!es!troben!al!doc.2!Plànols!,!a!través!

d’aquesta!plataforma:!

!

!

!

!

!

!
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Ref: 247003

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 21/01/2015, Ref: 247003, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 247003 - 5319123 - AT-MT, 247003 - 5319166 - BT



! 10!

!

                                                         
                                                         
                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 1 

 
 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a 
la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de 
cortocircuito. 

 
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas 

para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección 
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles 
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como: 

 
a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección 

mecánica. 
 

b) Botas aislantes 
 
c) Gafas de protección   

 
3. Señalizar la zona de existencia de cables. 
 
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario. 

 
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible. 

 
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con 

placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos 
que eviten pisar los cables. 

 
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por 

motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no 
queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su 
posición inicial. 

 
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado. 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS 
 
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 
20 cm. de profundidad. 
 
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la 
canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de: 
 
 

• La futura traza de la canalización. 
• La cota del eje de la canalización. 
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                                                            RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE  
                                                 OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA 

 2 

 
 

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES 
 
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y 
por ello se han de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o 
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente 
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica DMH001 (MT) y 
CML003 (BT). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de 
Distribución correspondiente de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del 
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L... 
 
SEPARACIÓN DE SERVICIOS 
 
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado 
parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de 
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93). 
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Condicionantes Particulares Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en adelante GAS NATURAL): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 

del solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 

archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 

fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 

haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 

red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En 

consecuencia, por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las 

inmediaciones de las redes de GAS NATURAL 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 

fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 

la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al 

proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por 

daños y perjuicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 

que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 

la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta 

documentación es uinicio@gasnatural.com 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS 

NATURAL 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos 

necesarios debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones 

como arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la 

canalización de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 
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• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 

tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo 

imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado 

antes de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 

desembocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 

un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 

importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 

advierta en el mismo. 

• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 

NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 

la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 

cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la 

tubería de gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 

posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 

instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 

que no esté definido en los planos de servicios suministrados. 
En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas 

libres de materiales de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 

acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, 

serán por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte 

de suministro de gas. 
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• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 

sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 

mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vi-

gente y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 

adjunta tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 

 

En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS 

NATURAL, para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la 

siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 

UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 

cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de 

seguridad de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como 

prohibidas en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la 

instalación, para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la 

canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de 

seguridad la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota 

estimada de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose 

exclusivamente el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 

debajo o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 

solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 

de explotación, es decir, CON gas a presión. 
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o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las 

instalaciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de 

Atención de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las 

medidas preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los 

trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 

sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 

sean necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 

o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 

900.750.750 (24 horas durante todos los días del año) 

 
 
 
 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL 

LUGAR DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de 
desvío indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solici-
tudes deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico:    sdesplazamien@gasnatural.com. 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, es-
pecíficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
 
 
 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 
 
Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras:  ..................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 
- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 
- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  

 
- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  

 
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  

 
- Observaciones:  ..............................................................................................................................  

 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Distribución SDG, S.A.y 
utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los 
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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Serveis Afectats ONO
C/Lepant, 350

08025 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@ono.es

N/Referencia :
247003-5319125

Estimados Señores, Barcelona, a 21/01/2015

Por la presente, les adjuntamos el plano donde están representados gráficamente
nuestros servicios en respuesta a su escrito, donde se nos solicitaba la posible
existencia de los mismos en el ámbito del asunto de este mensaje.

También les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo y no se podrá
eludir ninguna responsabilidad alegando que la información aportada sea defectuosa
ya que puede resultar afectada por la topografía del terreno, por modificaciones
pendientes de nuestro entorno gráfico o por obras que pudieran realizarse desde el
transcurso de esta petición hasta la ejecución de su proyecto.

En caso de afección de nuestros servicios o para cualquier consulta, pueden dirigirse
a la dirección de correo electrónico servicios.afectados.catalunya@ono.es utilizando
el código de servicio afectado aportado en la cabecera.

Conservación de Red
Servicios Afectados Catalunya
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En relación a su solicitud, les adjuntamos la información de los servicios existentes 
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante 
SOREA)  en la zona solicitada. 

La información aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el 
cual tiene una validez máxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtención, siendo 
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la información facilitada. 

Les indicamos que la información facilitada es tan sólo a título orientativo, puesto que puede 
haber resultado afectada por la topografía del terreno y/u otros trabajos de terceros en la 
zona. Por este motivo, esta información no puede ser considerada como garantía absoluta de 
responder fielmente a la ubicación exacta de las infraestructuras existentes. 

La entrega de esta información no supone ninguna autorización ni conformidad por parte de 
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier daño a las 
infraestructuras gestionadas por SOREA no podrán eludir ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la 
información entregada es defectuosa. 

 

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redacción de 
Proyectos 

 

Se entenderá como servicio afectado, no sólo aquel servicio existente que imposibilita la 
ejecución de una obra (que afecta la ejecución de la obra), sino que también lo es todo aquel 
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de 
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la 
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones señaladas en el 
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar 
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 En caso de detectar una posible afectación en la red existente de agua potable en fase de 
proyecto, el estudio técnico-económico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se 
puedan producir, de cualquier tipo, tendrá que ser realizado, o como mínimo validado, por 
SOREA. 
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectación sobre la red existente será necesario 
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solución más 
adecuada: 

 
Zona Dirección Electrónica 
Anoia serveisdzanoia@agbar.es 
Camp  serveisdzcamptarragona@agbar.es 
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es 
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es 
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es 
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es 
Lleida serveisdzlleida@agbar.es 
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es 
Penedès - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es 
Vallès Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es 
Vallès Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es 
Vallès Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es 

 
Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto. 
 

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecución 
de Obras 

 

La empresa ejecutora de los trabajos tendrá que tener en la obra la información vigente en lo 
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA. 
El carácter orientativo de la información facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de 
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendrá que verificar 
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto 
con la realización de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberías en 
la zona afectada. En este caso se tendrá que contactar mediante la dirección electrónica 
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realización de las 
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA. 

 En caso de no producirse ninguna afectación sobre la red, es igualmente obligatorio tomar 
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar 
la integridad y accesibilidad a las tuberías gestionadas por SOREA, a los elementos de 
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios. 
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El envío de la información sobre los servicios existentes, no supone la autorización ni la 
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la 
obra de las responsabilidades por daños y perjuicios directos o indirectas causados a las 
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse daños a las instalaciones, 
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así 
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados. 
Además, todos los daños y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros, 
sean materiales o personales, también serán a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la 
obra, incluyendo los daños y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro. 
 
 
 

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la 
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA. 

 
Las instalaciones subterráneas de SOREA:  
 

1. No podrán quedar hormigonadas en ningún tramo, por pequeño que sea este. 
2. Tendrán que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores, 

papeleras, señales de tráfico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, 
semáforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos…) encima de ellas. 

3. Las tuberías no están diseñadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se 
podrá montar andamios, grúas o construir muros sobre las mismas 

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones así como 
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e 
hidrantes de protección contra incendios. 

5. Será necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en 
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y 
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario. 

 
En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactará 
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones más adecuadas. Especialmente 
será necesaria una notificación previa cuándo: 
 

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberías respeto la rasante de 
acera y/o calzada. 

2. Por la ejecución de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto. 
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1. OBJECTE!DE!L'ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

!
El$ present$ E.S.S.$ té$ com$ a$ objectiu$ establir$ les$ bases$ tècniques,$ per$ fixar$ els$

paràmetres$ de$ la$ prevenció$ de$ riscos$ professionals$ durant$ la$ realització$ dels$

treballs$d’execució$de$ les$obres$del$ Projecte$objecte$d’aquest$ estudi,$ així$ com$

complir$amb$les$obligacions$que$es$desprenen$de$la$Llei$31$/$1995$i$del$RD$1627$

/$1997,$amb$ la$ finalitat$de$ facilitar$el$ control$ i$el$ seguiment$dels$compromisos$

adquirits$al$respecte$per$part$del/s$Contractista/es.$ 

En$el$present$Estudi$de$Seguretat$i$Salut$s'ha$dut$a$terme$un$estudi$aprofundit$

dels$ riscos$ inherents$ a$ l'execució$ de$ l'obra$ i$ de$ les$ mesures$ preventives$ i$

cautelars$consegüents$per$garantir$la$seguretat$de$les$persones$en$l'execució$de$

les$ obres$ en$ compliment$ del$ que$ determina$ la$ Llei$ 3/2007$ del$ 4$ de$ juliol$ de$

l’obra$pública$en$el$seu$article$18.3.h.$ 

D’aquesta$manera,$s’integra$en$el$Projecte$Executiu/Constructiu,$ les$premisses$

bàsiques$ per$ a$ les$ quals$ el/s$ Contractista/es$ constructor/s$ pugui/n$ preveure$ i$

planificar,$ els$ recursos$ tècnics$ i$ humans$necessaris$per$ a$ l’acompliment$de$ les$

obligacions$preventives$ en$ aquest$ centre$de$ treball,$ de$ conformitat$ al$ seu$Pla$

d’Acció$Preventiva$propi$d’empresa,$la$seva$organització$funcional$i$els$mitjans$a$

utilitzar,$ havent$ de$ quedar$ tot$ allò$ recollit$ al$ Pla$ de$ Seguretat$ i$ Salut,$ que$

haurà/n$de$presentarn$se$al$Coordinador$de$Seguretat$i$Salut$en$fase$d’Execució,$

amb$antelació$a$ l’inici$de$les$obres,$per$a$ la$seva$aprovació$i$ l’inici$dels$tràmits$

de$Declaració$d’Obertura$davant$l’Autoritat$Laboral.$ 

En$cas$de$què$sigui$necessari$implementar$mesures$de$seguretat$no$previstes$en$

el$present$Estudi,$a$petició$expressa$del$coordinador$de$seguretat$i$salut$en$fase$

d'execució$de$ l'obra,$el$ contractista$elaborarà$el$ corresponent$annex$al$Pla$de$

Seguretat$ i$ Salut$ de$ l'obra$ que$ desenvoluparà$ i$ determinarà$ les$ mesures$ de$
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seguretat$ a$ dur$ a$ terme$ amb$ la$ memòria,$ plec$ de$ condicions,$ amidaments,$

preus$i$pressupost$que$li$siguin$d'aplicació$si$n'és$el$cas.$ 

2. DADES!DEL!PROJECTE!!

2.1. AUTOR/S!DEL!PROJECTE!!

n Autor$del$projecte..................................................$Cristina$Marqués$Jover ! 

n Titulació/ns:$....................................................$Enginyera$de$la$Construcció$$

n (Pre)ColHlegiat$núm.:$..........................................................................6001C$

n Població:...................................................................Illes$Balears$(Menorca)$

2.2. COORDINADOR! DE! SEGURETAT! DURANT! L'ELABORACIÓ! DEL!

PROJECTE!!!

n Coordinador$de$S$&$S$designat$pel$promotor:...$Cristina$Marqués$Jover$$$

n Titulació/ns:$....................................................$Enginyera$de$la$Construcció$

n (Pre)$ColHlegiat$núm.:$$........................................................................6001C$

n Despatx$professional:.................................................................................$n$$

n Població:...................................................................Illes$Balears$(Menorca)$

2.3. TIPOLOGIA!DE!L'OBRA!!!
!
Projecte$de$construcció$d’una$variant$per$donar$accés$al$polígon$industrial$de$

Can$Vernedes.$$

2.4. !SITUACIÓ!!
!
La$variant$projectada$en$aquest$projecte$es$troba$situada$al$sud$del$municipi$de$

Santa$Maria$de$Palautordera,$a$la$comarca$del$Vallés$Oriental.$Es$tracta$d’una$

variant$entre$la$zona$residencial$de$Can$Serra$i$Can$Pegà.$

$
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2.5. LOCALITZACIÓ!DE!SERVEIS!ASSISTENCIALS,!SALVAMENT!I!

SEGURETAT!I!MITJANS!D'EVACUACIÓ!!!

!
n CENTRO$SOCIOSANITARIO$VERGE$DEL$PUIG,$C/$DE$CAMPINS$35n51$$TEL.$

938673995$$$

n POLICIA$LOCAL,$PASSEIG$VITAMÈNIA,$81,$TEL.$93$847$96$30$

n BOMBERS$085/112$$$

2.6. PRESSUPOST!D'EXECUCIÓ!MATERIAL!DEL!PROJECTE!!

!
El$ Pressupost$ d’Execució$ Material$ (PEM)$ estimat$ de$ referència$ per$ aquest$

projecte,$ exclosa$ la$ Seguretat$ i$ Salut$ complementària,$ Despeses$ Generals$ i$

Benefici$Industrial,$és$de$56.841,26$€$

2.7. TERMINI!D'EXECUCIÓ!!

!
El$termini$d’execució$previst$és$de$12$mesos,$més$concretament$279$dies$

laborals. 

2.8. MÀ!D'OBRA!PREVISTA!!

!
Es$preveu$un$nombre$mig$de$persones,$aproximadament$de$vint$(20)$obrers,$en$

funció$del$moment$i$estat$de$les$obres.$ 

2.9. OFICIS!QUE!INTERVENEN!EN!EL!DESENVOLUPAMENT!DE!L'OBRA!!

!
3 Cap$de$colla$

n Oficial$1a$$$

n Oficial$1a$pintor$$$

n Oficial$1a$electricista$$
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n Oficial$1a$jardiner$$$

n Ajudant$electricista$$$

n Ajudant$jardiner$$$

n Manobre$$$

n Manobre$especialista$$$

n Peó$

2.10. !TIPOLOGIA!DELS!MATERIALS!A!UTILITZAR!A!L'OBRA!!

3 Accessoris(per(a(conducció$de$cables$ 

3 Acer$en$barres$corrugades 

3 Adobs$minerals$d'alliberament$lent$ 

3 Adobs&minerals&sòlids&de&fons 

3 Barreges$de$cespitoses. 

3 Barreres&de&seguretat&de&formigó 

3 Caixes$seccionadores$fusibles 

3 Centres'de'comandament,'control'i'regulació 

3 Ciments 

3 Claus 

3 Columnes 

3 Conductors$de$coure$de$0,6/1$kv 

3 Conductors$de$coure$nus 

3 Element'de'suport'de'columna'amb'il2luminació'incorporada' 

3 Elements$auxiliars$per$a$centres$de$comandament 

3 Elements(auxiliars(per(a(elements(de(connexió(a(terra( 

3 Elements$especials$per$a$conductors 

3 Elements$especials$per$a$suports$de$llumeneres 

3 Elements(prefabricats(de(formigó 

3 Esmenes&biològiques 
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3 Esmenes&d'origen&sintètic 

3 Filferros 

3 Formigons$estructurals$en$massa 

3 Formigons$sense$additius 

3 Granulats$per$a$paviments 

3 Granulats$per$a$paviments$amb$lligants$hidrocarbonats$ 

3 Graves 

3 Làmpades)d'halogenurs) 

3 Lligants$hidrocarbonats 

3 Llums&simètrics&per&a&exteriors,&amb&làmpades&de&vapor&de&sodi&a&pressió&

alta 

3 Materials$auxiliars$per$a$drenatges 

3 Materials$auxiliars$per$a$encofrats$i$apuntalaments 

3 Materials$auxiliars$per$a$pericons$de$canalitzacions 

3 Materials$auxiliars$per$a$pous$de$registre 

3 Materials$auxiliars$per$a$proteccions$de$vialitat 

3 Materials)per)a)làmines)separadores 

3 Materials$per$a$pous$de$registre$circulars 

3 Mescles$bituminoses$contínues$en$calent 

3 Mescles&bituminoses&discontínues&en&calent 

3 Morters$amb$additius$neutres 

3 Panots 

3 Parts&proporcionals&d'accessoris&per&a&conductors&elèctrics&de&tensió&

baixa$ 

3 Parts$proporcionals$d'accessoris$per$a$elements$de$suport$de$llums$

exteriors 

3 Parts$proporcionals$d'accessoris$per$a$projectors$exteriors 

3 Parts&proporcionals&d'elements&especials&per&a&elements&de&connexió&a&

terra 
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3 Peces$de$morter$de$ciment$per$a$rigoles 

3 Peces%i%llambordins%de%formigó%de%forma%regular 

3 Peces$rectes$de#formigó#per#a#vorades 

3 Pintures)per)a)senyalització 

3 Plafons$ 

3 Plaques(de(connexió(a(terra 

3 Projectors)per)a)exteriors)amb)làmpades)de)vapor)de)sodi)a)pressió)alta 

3 Puntals 

3 Senyals 

3 Senyals$i$cartells$d'alumini$extrusionat 

3 Sorres 

3 Taulers 

3 Taulons 

3 Terres 

3 Terres$i$substrats$per$a$jardineria 

3 Totnu 

3 Tubs%circulars%de%formigó 

3 Tubs%de%polietilè%per%a%conducció%de%cables 

3 Tubs%de%pvc%a%pressió 

3 Tubs$de$pvc$per$a$drenatges 

3 Tubs%flexibles%i%corbables%no%metàl3lics 

3 Tubs%rígids%no%metàl2lics% 

2.11. MAQUINÀRIA!PREVISTA!PER!A!EXECUTAR!L'OBRA!!

!
3 Dipòsit$d'aire$comprimit$de$3000$l 

3 Retroexcavadora$de$50$hp,$amb$martell$de$200$kg$a$400$kg 

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

3 Retroexcavadora$de$95$hp,$amb$martell$de$800$kg$a$1500$kg$ 
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3 Compressor$portàtil,$amb$dos$martells$pneumàtics$de$20$kg$a$

30$kg 

3 Equip$de$màquina$de$serra$de$disc$de$diamant$per$a$tallar 

3 Fresadora$de$paviment 

3 Pala$carregadora$de$110$hp,$tipus$CATn926$o$equivalent$ 

3 Pala$carregadora$de$170$hp,$tipus$CATn950$o$equivalent 

3 Excavadorancarregadora$de$250$hp,$tipus$CATn235$o$equivalent 

3 Excavadorancarregadora$de$385$hp,$tipus$CATn245$o$equivalent 

3 Retroexcavadora$de$50$hp,$tipus$CATn416$o$equivalent 

3 Retroexcavadora$de$74$hp,$tipus$CATn428$o$equivalent 

3 Retroexcavadora$de$95$hp,$tipus$CATn446$o$equivalent 

3 Excavadora$sobre$erugues$amb$escarificador$(Dn7)$ 

3 Excavadora$sobre$erugues$amb$escarificador$(Dn9) 

3 Motoanivelladora$de$125$hp$ 

3 Motoanivelladora$de$150$hp$ 

3 Corró$vibratori$autopropulsat$de$12$a$14$t$ 

3 Corró$vibratori$autopropulsat$de$14$a$18$t$ 

3 Picó$vibrant$dúplex$de$1300$kg$ 

3 Picó$vibrant$amb$placa$de$60$cm$d'amplària$ 

3 Camió$de$150$hp,$de$12$t$(5,8$m3)$ 

3 Camió$de$200$hp,$de$15$t$(7,3$m3)$ 

3 Camió$de$250$hp,$de$20$t$(9,6$m3)$ 

3 Camió$de$400$hp,$de$32$t$(15,4$m3)$ 

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

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

3 Camió$cisterna$de$6000$l$ 

3 Camió$cisterna$de$10000$l$ 

3 Camió$grua$Camió$grua$de$5$t$ 

3 Camió$cistella$de$10$m$d'alçària$com$a$màxim$Grua$

autopropulsada$de$12$t$ 

3 Grua$autopropulsada$de$24$t$ 

3 Furgoneta$de$3500$kg$ 

3 Camió$de$senyalització$amb$equip$de$llums$i$fletxes$lluminises$ 

3 Vibrador$intern$de$formigó$ 

3 Camió$amb$bomba$de$formigonar$ 

3 Bituminadora$automotriu$per$a$reg$asfàltic$ 

3 Formigonera$de$165$l$ 

3 Estenedora$per$a$paviments$de$mescla$bituminosa$ 

3 Estenedora$de$granulat$ 

3 Escombradora$autopropulsada$ 

3 Piconadora$autopropulsada$de$14$a$16$t$ 

3 Corró$vibratori$autopropulsat$pneumàtic$ 

3 Màquina$per$a$pintar$marques$vials,$amb$pintura$termoplàstica$ 

3 Compressor$portàtil$amb$accessoris$per$a$pintar$marques$vials$ 

3 Equip$de$camió$de$13$t$am$calderes$per$a$pintura$termoplàstica$ 

3 Regle$vibratori$per$a$formigonat$de$soleres$ 

3 Equip$i$elements$auxiliars$per$a$tall$oxiacetilènic$ 

3 Màquina$per$a$doblegar$rodó$d'acer$ 

3 Cisalla$elèctrica$ 
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3 Bombí$per$a$proves$de$canonades$ 

3 Tractor$amb$equip$per$a$tractament$del$subsòl$ 

3 Hidrosembradora$muntada$sobre$camió$ 

3 Grup$electrògen$de$80/100$kVA,$amb$consums$inclosos$ 

3 Compressor$portàtil$de$7/10$m3/min$de$cabal$ 

3. INSTAL<LACIONS!PROVISIONALS!!

3.1. INSTAL<LACIÓ!ELÈCTRICA!PROVISIONAL!D'OBRA!!
!
És$ faran$ els$ tràmits$ adients,$ per$ tal$ que$ la$ companyia$ subministradora$

d’electricitat$ o$una$acreditada$ faci$ la$ connexió$des$de$ la$ línia$ subministradora$

fins$ els$ quadres$ on$ s’ha$ d’instalHlar$ la$ caixa$ general$ de$ protecció$ i$ els$

comptadors,$des$dels$quals$els$Contractistes$procediran$a$muntar$la$resta$de$la$

instalHlació$ elèctrica$ de$ subministrament$ provisional$ a$ l’obra,$ conforme$ al$

Reglament$ Electrotècnic$ de$ Baixa$ Tensió,$ segons$ el$ projecte$ d’un$ instalHlador$

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$V$n750$de$coure$de$seccions$adequades$canalitzades$en$tub$de$PVC,$rígid$

blindat$ o$ flexible$ segons$ el$ seu$ recorregut,$ però$ sempre$ amb$ l’apantallament$

suficient$per$a$resistir$al$pas$de$vehicles$i$trànsit$normal$d’una$obra.$

$La$instalHlació$elèctrica$tindrà$una$xarxa$de$protecció$de$terra$mitjançant$cable$

de$coure$nu$que$estarà$connectat$a$una$javelina,$plaques$de$connexió$al$terra,$

segons$càlcul$del$projectista$i$comprovació$de$l’instalHlador.$$

Les$mesures$generals$de$seguretat$en$la$instal•lació$elèctrica$són$les$següents:$$

! $$Connexió$de$servei$$
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n Es$realitzarà$d’acord$amb$la$companyia$de$subministrament.$

n La$seva$secció$vindrà$determinada$per$la$potència$instalHlada.$$$

n Existirà$un$mòdul$de$protecció$(fusibles$i$limitadors$de$potència).$$$

n Estarà$situada$sempre$fora$de$ l’abast$de$ la$maquinària$d’elevació$ i$

les$zones$$sense$pas$de$vehicles.$$$

$

! Quadre$General$n$$

n Disposarà$ de$ protecció$ vers$ als$ contactes$ indirectes$ mitjançant$

diferencial$ $de$ sensibilitat$ mínima$ de$ 300$mA.$ Per$ a$ enllumenat$ i$

eines$elèctriques$de$doble$aïllament$ la$ seva$ sensibilitat$ caldrà$que$

sigui$de$30$mA.$$$

n 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.).$$$

n Disposarà$d’interruptors$de$tall$magnetotèrmics$per$a$cadascú$dels$

circuits$ independents.$Els$dels$aparells$d’elevació$hauran$de$ser$de$

tall$omnipolar$(tallaran$tots$els$conductors,$inclòs$el$neutre).$$

n Anirà$connectat$a$terra.$A$l’inici$de$l’obra$es$realitzarà$una$connexió$

al$terra$provisional$que$haurà$d’estar$connectada$a$l’anell$de$terres,$

tot$seguit$després$de$realitzats$els$fonaments.$$$

n Estarà$protegida$de$la$intempèrie.$$$

n És$recomanable$l'ús$de$clau$especial$per$a$la$seva$obertura.$$$

n Se$ senyalitzarà$ amb$ senyal$ normalitzada$ d’advertència$ de$ risc$

elèctric$(R.D.$$485/97).$$$

$

! Conductors$$
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n Disposaran$d’un$aïllament$de$1000$v$de$tensió$nominal,$que$es$pot$

reconèixer$per$la$seva$impressió$sobre$el$mateix$aïllament.$$

n Els$conductors$aniran$soterrats,$o$grapats$als$paraments$verticals$o$

sostres$$allunyats$de$les$zones$de$pas$de$vehicles$i$/$o$persones.$$$

n Les$ empiuladures$ hauran$ de$ ser$ realitzades$ mitjançant$ “jocs“$

d’endolls,$mai$$amb$regletes$de$connexió,$retorciments$i$embetats.$$

$

! Quadres$secundaris$$$

n Seguiran$ les$ mateixes$ especificacions$ establertes$ pel$ quadre$

general$i$hauran$de$ser$de$doble$aïllament.$$

n Cap$ punt$ de$ consum$ pot$ estar$ a$ més$ de$ 25$ m$ d’un$ d’aquests$

quadres.$$

n Encara$ que$ la$ seva$ composició$ variarà$ segons$ les$ necessitats,$

l’aparellatge$més$ convencional$ dels$ equips$ secundaris$ per$ planta$

és$el$següent:$$

n 1Magnetotèrmic$general$de$4P$:$......................................30$A.$

n 1Diferencial$de$30A:.......................................................30$mA.$

n 1$Magnetotèrmic$3P:......................................................20$mA$

n 4Magnetotèrmics$2...........................................................16$A.$

n 1Connexió$de$corrent$3P$+$T:............................................25$A.$$

n 1Connexió$de$corrent$2P$+$T:............................................16$A.$

n 2Connexió$de$corrent$2P$:.................................................16$A.$

n 1Transformador$de$seguretat:...........................$(220$v./$24$v.)$$

n 1Connexió$de$corrent$2P:..................................................16$A.$$

$

! Connexions$de$corrent$$

n Aniran$proveïdes$d’embornals$de$connexió$al$terra,$excepció$feta$

per$a$la$connexió$d’equips$de$doble$aïllament.$$
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n S’empararan$ mitjançant$ un$ magnetotèrmic$ que$ faciliti$ la$ seva$

desconnexió.$

n $Es$faran$servir$els$següents$colors:$$

n Connexió$de$24$v:.........................................................$Violeta.$$

n Connexió$de$220$v:............................................................Blau.$

Connexió$de$380$v:.......................................................Vermell.$

n No$s’empraran$connexions$tipus$“lladre“.$$

$

! Maquinària$elèctrica$$

n Disposarà$de$connexió$a$terra.$$$

n Els$aparells$d’elevació$aniran$proveïts$d’interruptor$detall$

omnipolar.$$$

n Es$connectaran$a$terra$el$guiament$dels$elevadors$i$els$carrils$de$

grua$o$$d’altres$aparells$d’elevació$fixos.$$$

n L’establiment$de$connexió$a$les$bases$de$corrent,$es$farà$sempre$

amb$$clavilla$normalitzada.$$

$

! $Enllumenat$provisional$$$

n El$circuit$disposarà$de$protecció$diferencial$d’alta$sensibilitat,$de$

30$mA.$$$

n Els$portalàmpades$haurà$de$ser$de$tipus$aïllant.$$$

n Es$connectarà$la$fase$al$punt$central$del$portalàmpades$i$el$neutre$

al$lateral$$més$pròxim$a$la$virolla.$$$
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n Els$punts$de$llum$a$les$zones$de$pas$s’instal•laran$als$sostres$per$

tal$de$$garantirnne$la$inaccessibilitat$a$les$persones.$$$

$

! Enllumenat$portàtil$$$

n 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.$$$

n Disposarà$de$mànec$aïllant,$carcassa$de$protecció$de$la$bombeta$

amb$capacitat$anticops$i$suport$de$sustentació.$$$

3.2. 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$instalHlin$una$derivació$des$de$la$

canonada$ general$ al$ punt$ on$ s’ha$ de$ colHlocar$ el$ corresponent$ comptador$ i$

puguin$continuar$la$resta$de$la$canalització$provisional$per$l'interior$de$l’obra.$$

La$distribució$ interior$ d’obra$podrà$ realitzarnse$ amb$ canonada$de$PVC$ flexible$

amb$els$ ronsals$ de$ distribució$ i$ amb$ canya$ galvanitzada$ o$ coure,$ dimensionat$

segons$les$Normes$Bàsiques$de$l’Edificació$relatives$a$fontaneria$en$els$punts$de$

consum,$ tot$ allò$ garantit$ en$ una$ total$ estanquitat$ i$ aïllament$ dialèctric$ en$ les$

zones$necessàries.$$

3.3. INSTAL<LACIÓ!DE!SANEJAMENT!!

!
Des$ del$ començament$ de$ l’obra,$ es$ connectaran$ a$ la$ xarxa$ de$ clavegueram$

públic,$les$instalHlacions$provisionals$d’obra$que$produeixin$abocaments$d’aigües$

brutes.$$

Si$ es$ produís$ algun$ retard$ en$ l’obtenció$ del$ permís$ municipal$ de$ connexió,$
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s’haurà$ de$ realitzar,$ a$ càrrec$ del$ contractista,$ una$ fossa$ sèptica$ o$ pou$ negre$

tractat$amb$bactericides.$$

3.4. 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$:$

n La$ instalHlació$elèctrica$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.$$$

n 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$ “MIEnAPQn001$

Almacenamiento$ de$ líquidos$ inflamables$ y$ combustibles“$ del$

Reglament$sobre$Emmagatzematge$de$Productes$Químics.$$

n S’instalHlaran$recipients$contenidors$hermètics$i$incombustibles$en$
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què$$s’hauran$de$dipositar$els$residus$inflamables,$retalls,$etc.$$$

n Es$ colHlocaran$ vàlvules$ antirretorn$ de$ flama$ al$ bufador$ o$ a$ les$

mànegues$de$$l’equip$de$soldadura$oxiacetilènica.$$$

n L’emmagatzematge$ i$ ús$ de$ gasos$ liquats$ compliran$ amb$ tot$ allò$

establert$a$ $la$ instrucció$MIEnAP7$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.$$$

n 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.$$$

n Han$ de$ separarnse$ clarament$ els$ materials$ combustibles$ els$ uns$

dels$altres,$i$tots$ells$han$d’evitar$qualsevol$tipus$de$contacte$amb$

equips$i$canalitzacions$elèctriques.$$$

n La$ maquinària,$ tant$ fixa$ com$ mòbil,$ accionada$ per$ energia$

elèctrica,$ha$de$ tenir$ les$connexions$de$corrent$ben$realitzades,$ i$

en$ els$ emplaçaments$ fixos,$ se$ l’haurà$ de$ proveir$ d’aïllament$ al$

terra.$Tots$els$devessalls,$ensegellats$i$deixalles$que$es$produeixin$

pel$ treball$ han$ de$ ser$ retirats$ amb$ regularitat,$ deixant$ nets$

diàriament$els$voltants$de$les$màquines.$$$

n Les$operacions$de$transvasament$de$combustible$han$d’efectuarn

se$ amb$ bona$ ventilació,$ fora$ de$ la$ influencia$ d’espurnes$ i$ fonts$

d’ignició.$Han$de$preveure’s$també$les$conseqüències$de$possibles$

vessaments$ durant$ l’operació,$ pel$ que$ caldrà$ tenir$ a$mà,$ terra$ o$

sorra.$$$

n La$prohibició$de$fumar$o$encendre$qualsevol$tipus$de$flama$ha$de$

formar$part$de$la$conducta$a$seguir$en$aquests$treballs.$$$

n Quan$ es$ transvasin$ líquids$ combustibles$ o$ s’omplin$ dipòsits$
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hauran$de$pararn$se$els$motors$accionats$amb$el$combustible$que$

s’està$transvasant.$$$

n Quan$es$fan$regates$o$forats$per$permetre$el$pas$de$canalitzacions,$

han$d’obturarnse$ràpidament$per$evitar$el$pas$de$fum$o$flama$d’un$

recinte$ de$ l’edifici$ a$ un$ altre,$ evitantnse$ així$ la$ propagació$ de$

l’incendi.$Si$aquests$forats$s’han$practicat$en$parets$tallafocs$o$en$

sostres,$ la$mencionada$ obturació$ haurà$ de$ realitzarnse$ de$ forma$

immediata$ i$ amb$ productes$ que$ assegurin$ l’estanquitat$ contra$

fum,$calor$i$flames.$$$

n En$ les$ situacions$ descrites$ anteriorment$ (magatzems,$maquinària$

fixa$ o$ mòbil,$ transvasament$ de$ combustible,$ muntatge$

d’instalHlacions$ energètiques)$ i$ en$ aquelles,$ altres$ en$ què$ es$

manipuli$ una$ font$ d’ignició,$ cal$ colHlocar$ 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$

estendrenla.$ En$ el$ cas$ de$ grans$ quantitats$ d’aplecs,$

emmagatzement$o$concentració$d’embalatges$o$devessalls,$han$de$

completarnse$els$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:$$

n Els$ extintors$ manuals$ es$ colHlocaran,$ 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.$$$

n En$ àrees$ amb$ possibilitats$ de$ focs$ “A“,$ la$ distància$ a$ recórrer$

horitzontalment,$des$de$qualsevol$punt$de$ l’àrea$protegida$ fins$a$
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aconseguir$l’extintor$adequat$més$pròxim,$no$excedirà$de$25$m.$$$

n 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.$$$

n Els$ extintors$ mòbils$ hauran$ de$ colHlocarnse$ en$ aquells$ punts$ on$

s’estimi$ que$ existeix$ una$ major$ probabilitat$ d’originarnse$ 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.$$$

4. SERVEIS!DE!SALUBRITAT!I!CONFORT!DEL!PERSONAL!!

!
Les$ instalHlacions$ provisionals$ d’obra$ s’adaptaran$ a$ les$ característiques$

especificades$als$articles$15$i$ss$del$R.D.$1627/97,$de$24$d’octubre,$relatiu$a$les$

DISPOSICIONS$MÍNIMES$DE$SEGURETAT$I$SALUT$A$LES$OBRES$DE$CONSTRUCCIÓ.$$

Per$ al$ servei$ de$ neteja$ d'aquestes$ instal•lacions$ higièniques,$ es$

responsabilitzarà$ a$ una$ persona$ o$ un$ equip,$ els$ quals$ podran$ alternar$ aquest$

treball$amb$altres$propis$de$l’obra.$$

Per$ l’execució$ d’aquesta$ obra,$ es$ disposarà$ de$ les$ instal•lacions$ del$ personal$

que$es$defineixen$i$detallen$tot$seguit.$$

4.1. INSTAL<LACIONS!D’HIGIENE!I!BENESTAR!!
!

n S’haurà$ de$ preveure$ a$ l’obra$ una$ zona$ per$ a$ la$ ubicació$ de$ les$

InstalHlacions$ d'Higiene$ i$ Benestar,$ preveient$ la$ connexió$ provisional$

d'aigua$i$electricitat$i$l’evacuació$d'aigües$fecals.$$$

n Aquestes$ instalHlacions$ es$ construiran$ en$ funció$ del$ nombre$ de$
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treballadors$ de$ l'obra,$ considerant$ l'evolució$ d'aquestes$ en$ el$ temps,$ i$

tenint$en$compte$que$hauran$de$cobrir$les$següents$necessitats$:$canvi$de$

roba,$higiene$personal$i$necessitats$fisiològiques.$$$

n Les$ InstalHlacions$ d'Higiene$ i$ Benestar$ poden$ ser:$ mòduls$ prefabricats$

construïdes$en$obra.$$$

n En$ambdós$casos,$s'han$de$tenir$en$compte$els$següents$paràmetres:$$

" Vestidors$amb$superfície$de$2$m
2
$per$treballador,$altura$mínima$de$

2,30$m.$i$equipat$amb$seients$i$taquilles$individuals.$$

" Lavabos$ que$ poden$ estar$ situats$ als$ vestidors,$ sent$ la$ dotació$

mínima$d'1$lavabo$per$cada$10$treballadors.$$

" Dutxes,$ igual$ que$ els$ lavabos,$ es$ poden$ ubicar$ als$ vestidors$ amb$

una$dotació$mínima$d'1$dutxa$per$cada$10$treballadors.$$

" Inodors$ que$ no$ es$ podran$ comunicarnse$ directament$ amb$ els$

vestidors$ i$ la$ seva$dotació$mínima$ serà$de:$1$ inodor$per$ cada$25$

treballadors,$ 1$ inodor$ per$ cada$ 15$ treballadores.$ Les$ dimensions$

mínimes$dels$mateixos$seran$d'1$x$1,20$m$i$de$2,30$m$d'altura.$$

" Menjador$ que$ ha$ de$ disposar$ d'un$ escalfaplats,$ pica,$ cub$

d’escombraries,$ventilació,$calefacció$ilHluminació.$$$

n Els$ mòduls$ prefabricats$ acostumen$ a$ agruparnse$ en$ mòduls$ sanitaris$

(dutxa,$ lavabo$i$ inodor)$ i$mòduls$de$vestidor,$adaptantnse$els$mòduls$de$

manera$que$puguin$havernhi$accés$directe$d'un$mòdul$a$un$altre.$$$

n Les$ InstalHlacions$d'Higiene$ i$Benestar$ construïdes$en$obra,$ si$ el$ solar$ el$

permet,$s’han$de$construir$a$prop$de$l'accés,$perquè$el$treballador$pugui$

canviarnse$abans$d'incorporarnse$al$treball.$$$

n En$obres$entre$mitgeres$en$zona$urbana,$donada$l'escassetat$d'espai$s’ha$

de$preveure$en$principi$una$zona$per$a$ la$ubicació$de$ les$ instalHlacions$ i$

una$ vegada,$ a$ causa$ de$ la$ dinàmica$ de$ l'obra,$ es$ disposi$ d'espai$ a$

l’interior$ de$ l'edifici$ que$ s'està$ construint,$ haventnse$ de$ construir$ les$
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InstalHlacions$ d'Higiene$ i$ Benestar$ amb$ els$ paràmetres$ anteriorment$

ressenyats.$ S'aconsella$ que$ aquestes$ instalHlacions$ estiguin,$ també$ ,a$

prop$de$les$vies$d'accés.$$$

n Independent$ d'aquestes$ instalHlacions,$ també$ s’han$ de$ construir$ les$

oficines$ de$ l'obra$ que$ hauran$ de$ complir$ a$ cada$ moment$ la$ idoneïtat$

quant$a$ilHluminació$i$climatització$segons$la$temporada.$$$

n Respecte$al$personal$d'oficina$s’haurà$de$considerar,$també,$la$instalHlació$

de$lavabos$i$inodors.$$$

4.2. MENJADOR!!

!
Diferent$del$ local$de$vestuari.$A$efectes$de$càlcul$haurà$de$considerarnse$entre$

1,5$i$2$m2$per$treballador$que$mengi$a$l’obra.$$

Equipat$ amb$ banc$ allargat$ o$ cadires,$ proper$ a$ un$ punt$ de$ subministrament$

d’aigua$ (1$ aixeta$ i$ pica$ rentaplats$ per$ a$ cada$ 10$ comensals),$ mitjans$ per$ a$

escalfar$menjars$(1$microones$per$a$cada$10$comensals),$i$cubell$hermètic$(60$l$

de$capacitat,$amb$tapa)$per$a$dipositar$les$escombraries.$$

4.3. LOCAL!DE!DESCANS!!
!
En$aquelles$obres$que$s’ocupen$simultàniament$més$de$50$treballadors$durant$

més$ de$ 3$ mesos,$ és$ recomanable$ que$ s’estableixi$ un$ recinte$ destinat$

exclusivament$ al$ descans$ del$ personal,$ situat$ el$ més$ pròxim$ possible$ al$

menjador$i$serveis.$$

A$efectes$de$càlcul$haurà$de$considerarnse$3$m
2
$per$usuari$habitual.$$

$
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4.4. LOCAL!D'ASSISTÈNCIA!A!ACCIDENTATS!!
!
En$aquells$centres$de$treball$que$ocupin$simultàniament$més$de$50$treballadors$

durant$més$d’un$mes,$s’establirà$un$recinte$destinat$exclusivament$a$ les$cures$

del$personal$d’obra.$Els$locals$de$primers$auxilis$disposaran,$com$a$mínim,$de:$$

n una$farmaciola,$$$

n una$llitera,$$$

n una$font$d’aigua$potable.$$$

El$material$i$els$locals$de$primers$auxilis$hauran$d’estar$senyalitzats$clarament$i$

situats$a$prop$dels$llocs$de$treball.$$

El$ terra$ i$ les$ parets$ del$ local$ d’assistència$ a$ accidentats,$ han$ de$ ser$

impermeables,$ pintats$ preferiblement$ en$ colors$ clars.$ Lluminós,$ caldejat$ a$

l’estació$ freda,$ ventilat$ si$ fos$ necessari$ de$ manera$ forçada$ en$ cas$ de$

dependències$ subterrànies.$ Haurà$ de$ tenir$ a$ la$ vista$ el$ quadre$ d’adreces$ i$

telèfons$dels$centres$assistencials$més$pròxims,$ambulàncies$i$bombers.$$

En$obres$ a$ les$quals$ el$ nivell$ d’ocupació$ simultani$ estigui$ entre$els$ 25$ i$ els$ 50$

treballadors,$ el$ local$ d’assistència$ a$ accidentats$ podrà$ ser$ substituït$ per$ un$

armari$farmaciola$emplaçat$a$l’oficina$d’obra.$L’armari$farmaciola,$custodiat$pel$

socorrista$ de$ l’obra,$ haurà$ d’estar$ dotat$ com$ a$ mínim$ de:$ alcohol,$ aigua$

oxigenada,$pomada$antisèptica,$gases,$benes$sanitàries$de$diferents$grandàries,$

benes$ elàstiques$ compressives$ autoadherents,$ esparadrap,$ tiretes,$

mercurocrom$ o$ antisèptic$ equivalent,$ analgèsics,$ bicarbonat,$ pomada$ per$ a$

picades$d’insectes,$pomada$per$a$cremades,$tisores,$pinces,$dutxa$portàtil$per$a$

ulls,$termòmetre$clínic,$caixa$de$guants$esterilitzats$i$torniquet.$$

Per$a$contractacions$inferiors,$podrà$ser$suficient$disposar$d’una$farmaciola$de$
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butxaca$o$portàtil,$custodiada$per$l’encarregat.$$

El$Servei$de$Prevenció$de$ l’empresa$contractista$establirà$els$medis$materials$ i$

humans$ addicionals$ per$ tal$ d’efectuar$ la$ Vigilància$ de$ la$ Salut$ d’acord$ al$ que$

estableix$la$llei$31/95.$$

A$més,$es$disposarà$d’una$farmaciola$portàtil$amb$el$contingut$següent:$$

n desinfectants$i$antisèptics$autoritzats$

n gases$estèrils$

n cotó$hidròfil$

n benes$$

n esparadrap$

n apòsits$adhesius$

n tisores$

n pinces$

n guants$d’un$solús.$$

El$material$de$primers$auxilis$es$revisarà$periòdicament,$i$es$reposarà$de$manera$

immediata$el$material$utilitzat$o$caducat.$$

5. ÀREES!AUXILIARS!!

5.1. ZONES!D'APILAMENT.!MAGATZEMS!I!APARCAMENTS!!

!
Els$materials$ emmagatzemats$ a$ l’obra,$ hauran$ de$ ser$ els$ compresos$ entre$ els$

valors$ “mínimsnmàxims“,$ segons$ una$ adequada$ planificació,$ que$ impedeixi$

estacionaments$ de$ materials$ i/o$ equips$ inactius$ que$ puguin$ ésser$ causa$

d’accident.$ 

Els$ Mitjans$ Auxiliars$ d’Utilitat$ Preventiva,$ necessaris$ per$ a$ complementar$ la$
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manipulació$manual$o$mecànica$dels$materials$apilats,$hauran$estat$previstos$en$

la$planificació$dels$treballs.$ 

Les$zones$d’apilament$provisional$estaran$balisades,$senyalitzades$i$ilHluminades$

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$maniobres.$ 

S’haurà$ de$ preveure$ una$ zona$ d’aparcament$ per$ als$ cotxes$ del$ personal$

d'oficina$ i$ d'obra,$ si$ l'obra$ el$ permet.$ S’hauran$ de$ preveure$ zones$

d'estacionament$de$vehicles$que$subministren$material$ i$maquinària$a$ l'obra,$ i$

en$ el$ cas$ que$ estiguin$ estacionats$ limitant$ la$ circulació$ viària$ s'haurà$ de$

demanar$ permís$ municipal.$ Es$ senyalitzarà$ la$ prohibició$ d'estacionament$ de$

vehicles$aliens$a$l'obra,$i$si$fa$falta$es$limitarà$la$zona$amb$tanques$de$vianants,$

convenientment$senyalitzades$mitjançant$balises$llampegants$durant$la$nit.$ 

6. TRACTAMENT!DE!RESIDUS!!

!
El$Contractista$és$responsable$de$gestionar$els$sobrants$de$l’obra$de$conformitat$

amb$les$directrius$del$D.$201/1994,$de$26$de$ juliol,$ i$del$R.D.$105/2008,$d'1$de$

febrer,$regulador$dels$enderrocs$i$d’altres$residus$de$construcció,$a$fi$i$efecte$de$

minimitzar$la$producció$de$residus$de$construcció$com$a$resultat$de$la$previsió$

de$ determinats$ aspectes$ del$ procés,$ que$ cal$ considerar$ tant$ en$ la$ fase$ de$

projecte$com$en$la$d’execució$material$de$l’obra$i/o$l’enderroc$o$desconstrucció.$$

$
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Al$ projecte$ s’ha$ avaluat$ el$ volum$ i$ les$ característiques$ dels$ residus$ que$

previsiblement$s’originaran$i$les$instalHlacions$de$reciclatge$més$properes$per$tal$

que$el$Contractista$triï$el$lloc$on$portarà$els$seus$residus$de$construcció.$$

Els$ residus$ es$ lliuraran$ a$ un$ gestor$ autoritzat,$ finançant$ el$ contractista,$ els$

costos$que$això$comporti.$$

$

Si$a$les$excavacions$i$buidats$de$terres$apareixen$antics$dipòsits$o$canonades,$no$

detectades$prèviament,$que$continguin$o$hagin$pogut$contenir$productes$tòxics$

i$contaminants,$es$buidaran$prèviament$i$s’aïllaran$els$productes$corresponents$

de$l’excavació$per$ser$evacuats$independentment$de$la$resta$i$es$lliuraran$a$un$

gestor$autoritzat.$$

7. TRACTAMENT!DE!MATERIALS!I/O!SUBSTÀNCIES!PERILLOSES!!

!
El$Contractista$es$ responsable$d’assegurarnse$per$mediació$de$ l’Àrea$d’Higiene$

Industrial$del$seu$Servei$de$Prevenció,$la$gestió$del$control$dels$possibles$efectes$

contaminants$ dels$ residus$ o$ materials$ emprats$ a$ l’obra,$ que$ puguin$ generar$

potencialment$malalties$ o$ patologies$ professionals$ als$ treballadors$ i/o$ tercers$

exposats$al$seu$contacte$i/o$manipulació.$$

L’assessoria$ d’Higiene$ Industrial$ comprendrà$ la$ identificació,$ quantificació,$

valoració$ i$ propostes$ de$ correcció$ dels$ factors$ ambientals,$ físics,$ químics$ i$

biològics,$ dels$ materials$ i/o$ substàncies$ perilloses,$ per$ a$ fernlos$ compatibles$

amb$ les$ possibilitats$ d’adaptació$ de$ la$ majoria$ (gairebé$ totalitat)$ dels$

treballadors$ i/o$ tercers$ aliens$ exposats.$ Als$ efectes$ d’aquest$ projecte,$ els$

paràmetres$ de$ mesura$ s’establirà$ mitjançant$ la$ fixació$ dels$ valors$ límit$ TLV$

(Threshold$Limits$Values)$que$fan$referència$als$nivells$de$contaminació$d’agents$

físics$o$químics,$per$sota$dels$quals$els$treballadors$poden$estar$exposats$sense$

perill$ per$ a$ la$ seva$ salut.$ El$ TLV$ s’expressa$ amb$ un$ nivell$ de$ contaminació$



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

28!

mitjana$en$el$temps,$per$a$8$h/dia$i$40$h/setmana.$$

7.1. MANIPULACIÓ!!

!
En$ funció$de$ l’agent$ contaminant,$del$ seu$TLV,$dels$nivells$d’exposició$ i$de$ les$

possibles$vies$d’entrada$a$ l‘organisme$humà,$el$Contractista$haurà$de$ reflectir$

en$ el$ seu$ Pla$ de$ Seguretat$ i$ Salut$ les$ mesures$ correctores$ pertinents$ per$ a$

establir$unes$condicions$de$treball$acceptables$per$als$treballadors$i$el$personal$

exposat,$de$forma$singular$a:$$

n $Amiant.$$$

n Plom.$Crom,$Mercuri,$Níquel.$$$

n Sílice.$$$

n Vinil.$$$

n Ureaformol.$$$

n Ciment.$$$

n Soroll.$$$

n Radiacions.$$$

n Productes$tixotròpics(bentonita)$$$

n Pintures,$dissolvents,$hidrocarburs,$coles,$resines$epoxi,$greixos,$olis.$$$

n Gasos$liquats$del$petroli.$$$

n Baixos$nivells$d’oxigen$respirable.$$$

n Animals.$$$

n Entorn$de$drogodependència$habitual.$$$

7.2. 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.$$
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L’etiqueta$ha$de$contenir:$$

1. Denominació$de$la$substància$d’acord$amb$la$legislació$vigent$o$en$el$seu$

$defecte$nomenclatura$de$ la$ IUPAC.$Si$és$un$preparat,$ la$denominació$o$

nom$$comercial.$$$

2. Nom$comú,$si$és$el$cas.$$$

3. Concentració$de$ la$substància,$si$és$el$cas.$Si$és$tracta$d’un$preparat,$el$

nom$$químic$de$les$substàncies$presents.$$$

4. Nom,$ direcció$ i$ telèfon$ del$ fabricant,$ importador$ o$ distribuïdor$ de$ la$

substància$$o$preparat$perillós.$$$

5. Pictogrames$i$indicadors$de$perill,$d’acord$amb$la$legislació$vigent.$$$

6. Riscos$específics,$d’acord$amb$la$legislació$vigent.$$$

7. Consells$de$prudència,$d’acord$amb$la$legislació$vigent.$$$

8. El$número$CEE,$si$en$té.$$$

9. La$quantitat$nominal$del$contingut$(per$preparats).$$$

El$ fabricant,$ l’importador$ o$ el$ distribuïdor$ haurà$ de$ facilitar$ al$ Contractista$

destinatari,$la$fitxa$de$seguretat$del$material$i/o$la$substància$perillosa,$abans$o$

en$el$moment$del$primer$lliurament.$$

Les$condicions$bàsiques$d’emmagatzematge,$apilament$i$manipulació$d’aquests$

materials$i/o$substàncies$perilloses,$estaran$adequadament$desenvolupades$en$

el$Pla$de$Seguretat$del$Contractista,$partint$de$les$següents$premisses:$$

! Explosius$

$

L’emmagatzematge$es$realitzarà$en$polvorins/minipolvorins$que$s’ajustin$

als$ requeriments$ de$ les$ normes$ legals$ i$ reglaments$ vigents.$ Estarà$

adequadament$ senyalitzada$ la$ presència$ d’explosius$ i$ la$ prohibició$ de$

fumar.$$
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! $Comburents,$extremadament$inflamables$i$fàcilment$inflamables$$

Emmagatzematge$en$lloc$ben$ventilat.$Estarà$adequadament$senyalitzada$

la$$presència$de$comburents$i$la$prohibició$de$fumar.$Estaran$separats$els$

productes$ inflamables$ dels$ comburents.$El$ possible$ punt$ d’ignició$ més$

pròxim$estarà$suficientment$allunyat$de$la$zona$d’apilament.$$$

! Tòxics,$ molt$ tòxics,$ nocius,$ carcinògens,$ mutagènics,$ tòxics$ per$ a$ la$

reproducció$$

Estarà$ adequadament$ senyalitzada$ la$ seva$ presència$ i$ disposarà$ de$

ventilació$ eficaç.$Es$ manipularà$ amb$ Equips$ de$ Protecció$ Individual$

adequats$que$assegurin$l’estanquitat$de$l’usuari,$en$previsió$de$contactes$

amb$la$pell.$$

! Corrosius,$Irritants,$sensibilitzants$$

$

Estarà$ adequadament$ senyalitzada$ la$ seva$ presència.$Es$ manipularan$

amb$ Equips$ de$ Protecció$ Individual$ adequats$ (especialment$ guants,$

ulleres$i$màscara$de$respiració)$que$assegurin$l’estanquitat$de$l’usuari,$en$

previsió$de$contactes$amb$la$pell$i$les$mucoses$de$les$vies$respiratòries.$$

8. CONDICIONS!DE!L'ENTORN!!

!
OCUPACIÓ$DEL$TANCAMENT$DE$L’OBRA$ 

S’entén$per$àmbit$d’ocupació$el$realment$afectat,$incloent$tanques,$elements$de$

protecció,$baranes,$bastides,$contenidors,$casetes,$etc.$ 

Cal$tenir$en$compte$que,$en$aquest$tipus$d’obres,$l’àmbit$pot$ser$permanent$al$

llarg$de$tota$l’obra$o$que$pot$ser$necessari$distingir$entre$l’àmbit$de$l’obra$(el$de$

projecte)$ i$ l’àmbit$dels$treballs$en$les$seves$diferents$fases,$a$fi$de$permetre$la$
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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$colHlocaran,$preferentment,$a$l’interior$de$l’àmbit$delimitat$pel$tancament$de$

l’obra.$ 

Si$ per$ les$ especials$ característiques$de$ l’obra$no$és$possible$ la$ubicació$de$ les$

casetes$a$l’interior$de$l’àmbit$delimitat$pel$tancament$de$l’obra,$ni$és$possible$el$

seu$trasllat$dins$d’aquest$àmbit,$ja$sigui$durant$tota$l’obra$o$durant$alguna$de$les$

seves$ fases,$ s’indicaran$ al$ PLA$DE$ SEGURETAT$ I$ SALUT$ les$ àrees$ previstes$ per$

aquest$fi.$ 

Les$ casetes,$ els$ contenidors,$ els$ tallers$ provisionals$ i$ l’aparcament$ de$ vehicles$

d’obra,$ es$ situaran$ segons$ s’indica$ en$ l’apartat$ “Àmbit$ d’ocupació$ de$ la$ via$

pública”.$ 

8.1. SERVEIS!AFECTATS!!
!
En$la$documentació$del$Projecte$i$en$la$facilitada$pel$Promotor,$s’incorporen$els$

aspectes$ relatius$ a$ l’existència$ de$ possibles$ servituds$ en$matèria$ d’aigües,$ de$

pas,$de$mitgera$de$llums$i$vistes,$de$desguàs$dels$edificis$o$de$les$distàncies$i$les$

obres$ intermèdies$ per$ a$ certes$ construccions$ i$ plantacions,$ tenen$ un$ caràcter$

informatiu$ i$no$asseguren$l’exhaustivitat$ni$ l’exactitud$i$per$tant$no$podran$ser$

objecte$de$reclamacions$per$carències$ i/o$omissions.$Com$amb$els$ indicats$per$

als$serveis$afectats,$el$Contractista$està$obligat$a$consultar$en$el$Registre$de$ la$

Propietat$ els$ esmentats$ extrems.$ Les$ despeses$ generades,$ les$ mesures$
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suplementàries$ de$ seguretat$ o$ la$ disminució$ dels$ rendiments$ es$ consideraran$

inclosos$en$els$preus$i,$per$tant,$no$seran$objecte$d’abonament$independent.$ 

9. UNITATS!CONSTRUCTIVES!!

3 Enderrocs$ 

3 Moviment$de$terres$ 

3 Estructures$ 

3 Ferms$i$Paviments$ 

3 Drenatge$ 

3 Proteccions$i$senyalització$ 

10. DETERMINACIÓ!DEL!PROCÉS!CONSTRUCTIU!!

!
El$ Contractista$ amb$ antelació$ suficient$ a$ l’inici$ de$ les$ activitats$ constructives$

n’haurà$de$perfilar$l’anàlisi$de$cada$una$d’acord$amb$els$“Principios$de$la$Acción$

Preventiva“$ (Art.$ 15$ L.$ 31/1995$de$8$de$novembre)$ i$ els$ “Principios$Aplicables$

durante$la$Ejecución$de$las$Obras“$(Art.$10$RD.$1627/1997$de$24$d’octubre).$$

10.1. PROCEDIMENTS!D'EXECUCIÓ!!

!
El$procés$constructiu$anirà$ supervisat$per$ la$D.O.$així$mateix$es$ seguiran$ totes$

les$directrius$marcades$en$la$memòria$del$projecte$executiu.$$

$

Els$ aspectes$ a$ examinar$ per$ a$ configurar$ cadascun$ dels$ procediments$

d’execució,$hauran$de$ser$desenvolupats$pel$Contractista$i$descrits$en$el$Pla$de$

Seguretat$i$Salut$de$l’obra.$$
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11. SISTEMES!I/O!ELEMENTS!DE!SEGURETAT!I!SALUT!INHERENTS!O!

INCORPORATS!AL!MATEIX!PROCÉS!CONSTRUCTIU!!

!

Tot$projecte$constructiu$o$disseny$d’equip,$mitjà$auxiliar,$màquina$o$ferramenta$

a$utilitzar$a$l’obra,$objecte$del$present$Estudi$de$Seguretat$i$Salut,$s’integrarà$en$

el$ procés$ constructiu,$ sempre$ d’acord$ amb$ els$ “Principios$ de$ la$ Acción$

Preventiva“$ (Art.$ 15$ L.$ 31/1995$ de$ 8$ de$ novembre),$ els$ “Principios$ Aplicables$

durante$ la$ Ejecución$ de$ las$ Obras“$ (Art.$ 10$ RD.$ 1627/1997$ de$ 24$ d’octubre)$

“Reglas$generales$de$seguridad$para$máquinas“$(Art.18$RD.$1495/1986$de$26$de$

maig$ de$ 1986),$ i$ Normes$ Bàsiques$ de$ l’Edificació,$ entre$ altres$ reglaments$

connexos,$ i$ atenent$ les$ Normes$ Tecnològiques$ de$ l’Edificació,$ Instruccions$

Tècniques$ Complementàries$ i$ Normes$ UNE$ o$ Normes$ Europees,$ d’aplicació$

obligatòria$i/o$aconsellada.$$

12. MEDIAMBIENT!LABORAL!!

12.1. 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.$$

12.2. IL<LUMINACIÓ!!

!
Encara$ que$ la$ generalitat$ dels$ treballs$ de$ construcció$ es$ realitzen$ amb$ llum$

natural,$ hauran$ de$ tenirnse$ presents$ en$ el$ Pla$ de$ Seguretat$ i$ Salut$ algunes$

consideracions$ respecte$ a$ la$ utilització$ d’ilHluminació$ artificial,$ necessària$ en$

talls,$tallers,$treballs$nocturns$o$sota$rasant.$$

$
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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$ ilHluminació$ 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’ilHluminació$ artificial,$ segons$ els$ distints$ treballs$

relacionats$amb$la$construcció,$seran$els$següents:$$

$

n 25n50$lux:$En$patis$de$llums,$galeries$i$altres$llocs$de$pas$en$funció$de$l’ús$

ocasional$n$habitual.$$$

n 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.$$$

n 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.$$$

n 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,$ fratasat$ de$ paviments$ i$ tancament$ mecànic.$ Moderades$

exigències$visuals.$$$
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n 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.$$$

n 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.$$$

n 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.$$

$

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$ colHlectiva,$ de$ protecció$ individual,$ formatives$ i$

informatives.$$

12.3. 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:$$

n Compressor....................................................................................82n94$dB$$

n Equip$de$clavar$pilots$(a$15$m$de$distància)........................................82$dB$$

n Formigonera$petita$<$500$lts...............................................................72$dB$$

n Formigonera$mitjana$>$500$lts.............................................................60$dB$$

n Martell$pneumàtic$(en$recinte$angost)..............................................103$dB$$
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n Martell$pneumàtic$(a$l’aire$lliure)........................................................94$dB$$

n Esmeriladora$de$peu.......................................................................60n75$dB$$

n Camions$i$dumpers..............................................................................80$dB$$

n Excavadora...........................................................................................95$dB$$

n Grua$autoportant.................................................................................90$dB$$

n Martell$perforador.............................................................................110$dB$$

n Mototrailla.........................................................................................105$dB$$

n Tractor$d’orugues..............................................................................100$dB$$

n Pala$carregadora$d’orugues..........................................................95n100$dB$$

n Pala$carregadora$de$pneumàtics....................................................84n90$dB$$

n Pistoles$fixaclaus$d’impacte...............................................................150$dB$

n Esmeriladora$radial$portàtil...............................................................105$dB$

n Tronçadora$de$taula$per$a$fusta........................................................105$dB$$

$

Les$mesures$ a$ adoptar,$ que$ hauran$ de$ ser$ adequadament$ tractades$ al$ Pla$ de$

Seguretat$ i$ Salut$ pel$ contractista,$ per$ a$ la$ prevenció$ dels$ riscos$ produïts$ pel$

soroll$seran,$en$ordre$d’eficàcia:$$

$

1er.n$Supressió$del$risc$en$origen.$$

2on.n$Aïllament$de$la$part$sonora.$

3er.n$Equip$de$Protecció$Individual$(EPI)$mitjançant$taps$o$orelleres.$$

Els$serveis$de$prevenció$seran$els$encarregats$d’estimar$la$magnitud$o$els$nivells$

de$ risc,$ les$ situacions$ en$ les$ que$ aquest$ es$ produeix,$ així$ com$ controlar$

periòdicament$ les$ condicions,$ l’organització$ dels$mètodes$ de$ treball$ i$ la$ salut$

dels$ treballadors$ amb$ la$ finalitat$ de$ prendre$ les$ decisions$ per$ a$ eliminar,$

controlar$ o$ reduir$ el$ risc$ mitjançant$ mesures$ de$ prevenció$ a$ l’origen,$

organitzatives,$ de$ prevenció$ colHlectiva,$ de$ protecció$ individual,$ formatives$ i$

informatives$$



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

37!

12.4. POLS!!

!
La$ permanència$ d’operaris$ en$ ambients$ polserígens,$ pot$ donar$ lloc$ a$ les$

següents$afeccions:$$

n Rinitis$$$

n Asma$bronquial$$$

n Bronquitis$destructiva$$$

n Bronquitis$crònica$$$

n Efisemes$pulmonars$$$

n Neumoconiosis$$$

n Asbestosis$(asbest–fibrocimentnamiant)$$$

n Càncer$de$pulmó$(asbest–fibrocimentnamiant)$$$

n Mesotelioma(asbest–fibrocimentnamiant)$$$

$

La$ patologia$ serà$ d’un$ o$ d’altre$ tipus,$ segons$ la$ naturalesa$ de$ la$ pols,$ la$ seva$

concentració$i$el$temps$d’exposició.$$En$la$construcció$és$freqüent$l’existència$de$

pols$ amb$ contingut$ de$ sílice$ lliure$ (Si$ O2)$ que$ és$ el$ component$ que$ ho$ fa$

especialment$ nociu,$ com$ a$ causant$ de$ la$ $neumoconiosis.$ El$ problema$ de$

presència$ massiva$ de$ fibres$ d’amiant$ en$ suspensió,$ necessitarà$ d’un$ Pla$

específic$de$desamiantat$que$excedeix$a$les$competències$del$present$Estudi$de$

Seguretat$i$Salut,$i$que$haurà$de$ser$realitzat$per$empreses$especialitzades.$$

$

La$concentració$de$pols$màxima$admissible$en$un$ambient$al$qual$els$operaris$es$

trobin$ exposats$ durant$ 8$ hores$ diàries,$ 5$ dies$ a$ la$ setmana,$ és$ en$ funció$ del$

contingut$de$sílice$en$suspensió,$el$que$ve$donat$per$la$fórmula:$$

$

! = 10
%!!"!! + 2

!!!!!!!!! !" !! $
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$

Tenint$en$compte$que$la$mostra$recollida$haurà$de$respondre$a$la$denominada$

“fracció$ respirable”,$ que$ correspon$ a$ la$ pols$ realment$ inhalada,$ ja$ que,$ de$

l’existent$ en$ l’ambient,$ les$ partícules$ més$ grosses$ són$ retingudes$ per$ la$

pituïtària$i$les$més$fines$són$expeses$amb$l’aire$respirat,$sense$havernse$fixat$en$

els$pulmons.$$

$

Els$ treballs$en$els$quals$és$habitual$ la$producció$de$pols,$ són$ fonamentalment$

els$següents:$$

n Escombrat$i$neteja$de$locals$$$

n Manutenció$de$runes$$$

n Demolicions$$$

n Treballs$de$perforació$$$

n Manipulació$de$ciment$$$

n Raig$de$sorra$$$

n Tall$de$materials$ceràmics$i$lítics$amb$serra$mecànica$$$

n Pols$i$serradures$per$tronçat$mecànic$de$fusta$$$

n Esmerilat$de$materials$$$

n Pols$ i$ fums$ amb$ partícules$ metàlHliques$ en$ suspensió,$ en$ treballs$ de$

$soldadura$$$

n Plantes$de$matxuqueix$i$classificació$$$

n Moviments$de$terres$$$

n Circulació$de$vehicles$$$

n Polit$de$paraments$$$

n Plantes$asfàltiques$$$

$

A$ més$ a$ més$ dels$ Equips$ de$ Protecció$ Individual$ necessaris,$ com$màscares$ i$

ulleres$contra$la$pols,$convé$adoptar$les$següents$mesures$preventives:$$
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$

$

$

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$ colHlectiva,$ de$ protecció$ individual,$ formatives$ i$

informatives.$$

12.5. ORDRE!I!NETEJA!!

!
El$Pla$de$Seguretat$i$Salut$del$contractista$haurà$d’indicar$com$pensa$fer$front$a$

les$actuacions$bàsiques$d’ordre$i$neteja$en$la$materialització$d’aquest$projecte,$

especialment$pel$que$fa$a:$$

$

n Retirada$dels$objectes$i$coses$innecessàries.$$$

Passera sobre la Riera Palagret 

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut - Memòria 
 

[30] 
 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
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 semiautònoms 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 matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

12.5. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

a) Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

b) Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

c) Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 

de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
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n Emplaçament$ de$ les$ coses$ necessàries$ en$ el$ seu$ respectiu$ lloc$

d’apilament.$$$

n Normalització$ interna$ d’obra$ dels$ tipus$ de$ recipients$ i$ plataformes$ de$

transport$$de$materials$a$granel.$Pla$de$manutenció$intern$d’obra.$$$

n Ubicació$dels$baixants$de$runes$i$recipients$per$a$apilament$de$residus$i$la$

seva$utilització.$Pla$d’evacuació$de$residus.$$$

n Neteja$de$claus$i$restes$de$material$d’encofrat.$$$

n Desallotjament$de$les$zones$de$pas,$de$cables,$mànegues,$fleixos$i$restes$

de$$matèria.$IlHluminació$suficient.$$$

n Retirada$ d’equips$ i$ ferramentes,$ descansant$ simplement$ sobre$

superfícies$de$$suport$provisionals.$$$

n Drenatge$de$vessaments$en$forma$de$tolls$de$carburants$o$greixos.$$$

n Senyalització$dels$riscos$puntuals$per$falta$d’ordre$i$neteja.$$$

n Manteniment$diari$de$les$condicions$d’ordre$i$neteja.$Brigada$de$neteja.$$$

n Informació$ i$ formació$ exigible$ als$ gremis$ o$ als$ diferents$ participants$ en$

els$$treballs$directes$i$indirectes$de$cada$partida$inclosa$en$el$projecte$en$

el$ que$ és$ $relatiu$ al$ manteniment$ de$ l’ordre$ i$ neteja$ inherents$ a$

l’operació$realitzada.$$$

$

En$els$punts$de$radiacions$el$consultor$hauria$d’identificar$els$possibles$treballs$

on$es$poden$donar$aquest$tipus$de$radiacions$i$indicar$les$mesures$protectores$a$

prendre.$$

13. MANIPULACIÓ!DE!MATERIALS!!

!
Tota$manutenció$de$material$comporta$un$risc,$per$tant,$des$del$punt$de$vista$

preventiu,$ s’ha$ de$ tendir$ a$ evitar$ tota$manipulació$ que$ no$ sigui$ estrictament$
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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:$$

n Començar$per$la$càrrega$o$material$que$apareix$més$superficialment,$és$

dir$el$primer$i$més$accessible.$$$

n Lliurar$el$material,$no$tirarnlo.$$$

n ColHlocar$el$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$$desgastarnse.$$$

n Utilitzar$guants$de$treball$ i$ calçat$de$seguretat$amb$puntera$metàlHlica$ i$

$embuatada$en$empenya$i$turmells.$$$

n En$el$manejament$de$ càrregues$ llargues$entre$dues$o$més$persones,$ la$

$càrrega$pot$mantenirnse$en$la$mà,$amb$el$braç$estirat$al$ llarg$del$cos,$o$

bé$$sobre$l’espatlla.$$$

n S’utilitzaran$les$ferramentes$i$mitjans$auxiliars$adequats$per$al$transport$

de$$cada$tipus$de$material.$$$

n En$les$operacions$de$càrrega$i$descàrrega,$es$prohibirà$colHlocarnse$entre$

la$ $part$ posterior$ del$ camió$ i$ una$ plataforma,$ pal,$ pilar$ o$ estructura$

vertical$fixa.$$$

n Si$ durant$ la$ descàrrega$ s’utilitzen$ ferramentes,$ com$braços$ de$ palanca,$

ungles,$potes$de$cabra$o$similar,$disposar$la$maniobra$de$tal$manera$que$

es$$garanteixi$el$que$no$es$vingui$la$càrrega$damunt$i$que$no$rellisqui.$$$

$

En$el$relatiu$a$la$manipulació$de$materials$el$contractista$en$l’elaboració$del$Pla$

de$Seguretat$i$Salut$haurà$de$tenir$en$comte$les$següents$premisses:$$

$
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Intentar$evitar$la$manipulació$manual$de$càrregues$mitjançant:$$$

$

n Automatització$i$mecanització$dels$processos.$$$

n Mesures$organitzatives$que$eliminin$o$minimitzin$el$transport.$$$

$

Adoptar$Mesures$preventives$quan$no$es$pugui$evitar$la$manipulació$com:$$$

$

n Utilització$d’ajudes$mecàniques.$$$

n Reducció$o$redisseny$de$la$càrrega.$$$

n Actuació$sobre$l‘organització$del$treball.$$$

n Millora$de$l’entorn$de$treball.$$

$

Dotar$als$treballadors$de$la$formació$i$informació$en$temes$que$incloguin:$$$

n Ús$correcte$de$les$ajudes$mecàniques.$$$

n Ús$correcte$dels$equips$de$protecció$individual.$$$

n Tècniques$segures$per$a$la$manipulació$de$càrregues.$$$

n Informació$sobre$el$pes$i$centre$de$gravetat.$$$

$

Els$principis$bàsics$de$la$manutenció$de$materials$$

$

n El$ temps$ dedicat$ a$ la$ manipulació$ de$ materials$ és$ directament$

proporcional$a$l’exposició$al$risc$d’accident$derivat$de$dita$activitat.$$$

n 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.$$$

n Evitar$el$dipositar$els$materials$directament$sobre$el$terra,$fernho$sempre$

sobre$catúfols$o$contenidors$que$permetin$el$seu$trasllat$a$dojo.$$$
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n Escurçar$ tant$ com$ sigui$ possible$ les$ distàncies$ a$ recórrer$ pel$ material$

manipulat,$evitant$estacionaments$intermedis$entre$el$lloc$de$partida$del$

material$ manipulat$ evitant$ estacionaments$ intermedis$ entre$ el$ lloc$ de$

partida$del$material$i$l’emplaçament$definitiu$de$la$seva$posada$en$obra.$$$

n Traginar$ sempre$ els$ materials$ a$ dojo,$ mitjançant$ palonniers,$ catúfols,$

contenidors$o$palets,$en$lloc$de$portarnlos$d’un$en$un.$$$

n 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.$$$

n Mantenir$ esclarits,$ senyalitzats$ i$ enllumenats,$ els$ llocs$ de$ pas$ dels$

materials$a$manipular.$$$

$

Manejament$de$càrregues$sense$mitjans$mecànics.$$

$

Per$a$l’hissat$manual$de$càrregues$la$totalitat$del$personal$d’obra$haurà$rebut$la$

formació$bàsica$necessària,$comprometentnse$a$seguir$els$següents$passos:$$

$$

n Aproparnse$el$més$possible$a$la$càrrega.$$$

n Assentar$els$peus$fermament.$$$

n Ajupirnse$doblegant$els$genolls.$$$

n Mantenir$l’esquena$dreta.$$$

n Subjectar$l’objecte$fermament.$$$

n L’esforç$d’aixecar$l’han$de$realitzar$els$músculs$de$les$cames.$$$

n Durant$el$transport,$la$càrrega$haurà$de$romandre$el$més$a$prop$possible$

del$$cos.$$$

n Per$ al$ manejament$ de$ peces$ llargues$ per$ una$ sola$ persona$ s’actuarà$

segons$$els$següents$criteris$preventius:$Durà$la$càrrega$inclinada$per$un$
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dels$ seus$ extrems,$ fins$ l’altura$ de$ l’espatlla.$ $Avançarà$ desplaçant$ les$

mans$ al$ llarg$ de$ l’objecte,$ fins$ arribar$ al$ centre$ de$ gravetat$ de$ la$

càrrega.$Es$ colHlocarà$ la$ càrrega$ en$ equilibri$ sobre$ l’espatlla.$Durant$ el$

transport,$ mantindrà$ la$ càrrega$ en$ posició$ inclinada,$ amb$ l’extrem$

davanter$aixecat.$$

n És$ obligatòria$ la$ inspecció$ visual$ de$ l’objecte$ pesat$ a$ aixecar,$ per$ a$

eliminar$arestes$afilades.$$$

n Està$prohibit$aixecar$més$de$50$kg$de$forma$ individual.$El$valor$ límit$de$

30$Kg$per$homes,$pot$superarnse$puntualment$a$50$Kg$quan$es$tracti$de$

descarregar$ un$ material$ per$ a$ colHlocarnlo$ sobre$ un$ mitjà$ mecànic$ de$

manutenció.$En$el$cas$de$tractarnse$de$dones,$es$redueixen$aquests$valors$

a$15$i$25$Kg$respectivament.$$$

n 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.$$$

14. SISTEMES!DE!PROTECCIÓ!COL•LECTIVA!(SPC)!!

!
Als$ efectes$ del$ present$ Estudi$ de$ Seguretat$ i$ Salut,$ tindran$ la$ consideració$ de$

Sistemes$de$Protecció$ColHlectiva,$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,$ anulHlant$ 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$
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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$Sistemes$instalHlats,$el$contractista$fixarà$en$el$seu$Pla$de$Seguretat$i$

Salut,$ referència$ i$ relació$ dels$ Protocols$ d’Assaig,$ Certificats$ o$ Homologacions$

adoptades$i/o$requerits$als$instalHladors,$fabricants$i/o$proveïdors,$per$al$conjunt$

dels$esmentats$Sistemes$de$Protecció$ColHlectiva.$$

$

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$ RISCn

AVALUACIÓn$MESURES$$

15. CONDICIONS!DELS!EQUIPS!DE!PROTECCIÓ!INDIVIDUAL!(EPI)!!

!
Als$ efectes$ del$ present$ Estudi$ de$ Seguretat$ i$ Salut,$ tindran$ la$ consideració$

d’Equips$de$Protecció$ Individual,$aquelles$peces$de$ treball$que$actuen$a$mode$

de$ coberta$ o$ pantalla$ portàtil,$ individualitzada$ per$ a$ cada$ usuari,$ destinats$ a$

reduir$ les$ conseqüències$ derivades$ del$ contacte$ de$ la$ zona$ del$ cos$ protegida,$

amb$una$energia$fora$de$control,$d’intensitat$inferior$a$la$previsible$resistència$

física$de$l’EPI.$$

$

La$ seva$ utilització$ haurà$ de$ quedar$ restringida$ a$ l’absència$ de$ garanties$

preventives$ adequades,$ per$ inexistència$ de$ MAUP,$ o$ en$ el$ seu$ defecte$ SPC$

d’eficàcia$equivalent.$$

$

Tots$els$equips$de$protecció$ individual$estaran$degudament$certificats,$ segons$

normes$harmonitzades$CE.$Sempre$de$conformitat$als$R.D.$1407/92,$R.D.159/95$

i$R.D.$773/97.$$
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$

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$vistninplau$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$ facilitarnlos$ 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$RISCnAVALUACIÓn$MESURES.$$

16. RECURSOS!PREVENTIUS!!

!
La$legislació$que$s’ha$de$complir$respecte$a$la$presència$de$recursos$preventius$

a$ les$ obres$ de$ construcció$ està$ contemplada$ a$ la$ llei$ 54/2003.$ D’acord$ amb$

aquesta$ llei,$ la$ presència$ dels$ recursos$ preventius$ a$ les$ obres$ de$ construcció$

serà$preceptiva$en$els$següents$casos:$$
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$

a) Quan$ els$ riscos$ es$ puguin$ veure$ agreujats$ o$ modificats$ en$ el$

desenvolupament$ del$ procés$ o$ l’activitat,$ per$ la$ concurrència$

d’operacions$ diverses$ que$ es$ desenvolupen$ successivament$ o$

simultàniament$ i$que$facin$precís$el$control$de$ la$correcta$aplicació$dels$

mètodes$ de$ treball.$ La$ presència$ de$ recursos$ preventius$ de$ cada$

contractista$serà$necessari$quan,$durant$ l’obra,$es$desenvolupin$treballs$

amb$riscos$especials,$com$es$defineixen$en$el$real$decret$1627/97.$$$

b) Quan$ es$ realitzin$ activitats$ o$ processos$ que$ reglamentàriament$ es$

considerin$perillosos$o$amb$riscos$especials.$$$

c) Quan$ la$ necessitat$ d’aquesta$ presència$ sigui$ requerida$ per$ la$ Inspecció$

de$ Treball$ i$ Seguretat$ Social,$ si$ les$ circumstàncies$ del$ cas$ ho$ exigissin$

degut$a$les$condicions$de$treball$detectades.$$$

$

Quan$ a$ les$ obres$ de$ construcció$ coexisteixen$ contractistes$ i$ subcontractistes$

que,$ de$ forma$ successiva$ o$ simultània,$ puguin$ constituir$ un$ risc$ especial$ per$

interferència$d’activitats,$la$presència$dels$''Recursos$preventius''$és,$en$aquests$

casos,$necessària.$$

$

Els$recursos$preventius$són$necessaris$quan$es$desenvolupin$treballs$amb$riscos$

especials,$definits$a$l’annex$II$del$RD$1627/97:$$

$

n 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.$$$

n 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.$$$
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n Treballs$ amb$ exposició$ a$ radiacions$ ionitzants$ pels$ que$ la$ normativa$

específica$obliga$a$la$delimitació$de$zones$controlades$o$vigilades.$$$

n Treballs$a$la$proximitat$de$línies$elèctriques$d’alta$tensió.$$

n Treballs$que$exposin$a$risc$d’ofegament$per$immersió.$$

n Obres$d’excavació$de$túnels,$pous$i$altres$treballs$que$suposin$moviments$

de$terra$subterranis.$$

n Treballs$ que$ requereixin$ muntar$ o$ desmuntar$ elements$ prefabricats$

pesats.$$

n Treballs$realitzats$en$immersió$amb$equip$subaquàtic.$$

n Treballs$realitzats$en$caixons$d’aire$comprimit.$$

n Treballs$que$impliquin$l’ús$d’explosius.$$

$

A$ continuació$ es$ detallen,$ de$ forma$ orientativa,$ les$ activitats$ de$ l’obra$ del$

present$estudi$de$seguretat$i$salut,$en$base$a$l’avaluació$de$riscos$d’aquest,$que$

requereixen$la$presència$de$recurs$preventiu:$$

$

! ENDERROCS$$

! MOVIMENT$DE$TERRES$

! ESTRUCTURES$

! INSTAL.LACIONS$DE$DRENATGE,$D'EVACUACIÓ$I$CANALITZACIONS$$

! INSTAL.LACIONS$ELÈCTRIQUES$$

17. SENYALITZACIÓ!I!ABALISAMENT!!

!
Quant$a$la$senyalització$de$l’obra,$és$necessari$distingir$entre$la$que$es$refereix$a$

la$que$demanda$de$l’atenció$per$part$dels$treballadors$i$aquella$que$correspon$

al$ tràfic$ exterior$ afectat$ per$ l’obra.$ En$ el$ primer$ cas$ són$ d’aplicació$ les$

prescripcions$ establertes$ per$ el$ Reial$ Decret$ 485/1997,$ de$ 14$ d’abril.$ La$



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

49!

senyalització$i$el$abalisament$de$tràfic$vénen$regulats,$entre$altra$normativa,$per$

la$Norma$8.3nI.C.$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$colHlocada,$fa$que$

l’individu$adopti$conductes$segures.$No$és$suficient$amb$colHlocar$un$plafó$a$les$

entrades$ de$ les$ obres,$ si$ després$ en$ la$ pròpia$ obra$ no$ se$ senyalitza$

l’obligatorietat$ d’utilitzar$ cinturó$ de$ seguretat$ al$ colHlocar$ 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’utilitzarnse$ sempre$ que$ l’anàlisi$ dels$ riscos$ existents,$ les$ situacions$

d’emergència$ previsibles$ i$ les$ mesures$ preventives$ adoptades,$ posin$ de$

manifest$la$necessitat$de:$$

n Cridar$l’atenció$dels$treballadors$sobre$l’existència$de$determinats$riscos,$

prohibicions$o$obligacions.$$$

n Alertar$ als$ treballadors$ quan$ es$ produeixi$ una$ determinada$ situació$

d’emergència$que$requereixi$mesures$urgents$de$protecció$o$evacuació.$$$

n Facilitar$ als$ treballadors$ la$ localització$ i$ identificació$ de$ determinats$

mitjans$ o$ instalHlacions$ de$ protecció,$ evacuació,$ emergència$ o$ primers$

auxilis.$$$

n Orientar$ o$ guiar$ als$ treballadors$ que$ realitzin$ determinades$maniobres$

perilloses.$$$

$
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La$ senyalització$ no$ haurà$ de$ considerarnse$ una$ mesura$ substitutiva$ de$ les$

mesures$tècniques$i$organitzatives$de$protecció$colHlectiva$i$haurà$d’utilitzarnse$

quan,$mitjançant$aquestes$últimes,$no$hagi$estat$possible$eliminar$els$ riscos$o$

reduirnlos$suficientment.$$

$

Tampoc$ haurà$ de$ considerarnse$ 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:$$

n Les$ vies$ i$ sortides$ específiques$ d’emergència$ hauran$ de$ senyalitzarnse$

conforme$ al$ R.D.$ 485/97,$ tenint$ en$ compte$ que$ aquesta$ senyalització$

haurà$de$fixarnse$en$$els$llocs$adequats$i$tenir$la$resistència$suficient.$$$

n 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$fixarnse$en$els$ llocs$adequats$ i$tenir$ la$resistència$

suficient.$$$

n El$color$utilitzat$per$a$la$il•luminació$artificial$no$podrà$alterar$o$influir$en$

la$percepció$de$les$senyals$o$panells$de$senyalització.$$$

n Les$portes$transparents$hauran$de$tenir$una$senyalització$a$l’altura$de$la$

vista.$$$

n Quan$ existeixin$ línies$ d’estesa$ elèctrica$ àrees,$ en$ el$ cas$ que$ vehicles$

l’obra$ haguessin$ de$ circular$ sota$ l’estesa$ elèctrica$ s’utilitzarà$ una$

senyalització$$d’advertència.$$

$

La$implantació$de$la$senyalització$i$balisament$s’ha$de$definir$en$els$plànols$de$

$l’Estudi$de$Seguretat$i$Salut$i$s’ha$de$tenir$en$compte$en$les$fitxes$d’activitats,$al$

menys$respecte$els$riscos$que$no$s’hagin$pogut$eliminar.$$
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18. CONDICIONS!D'ACCÉS!I!AFECTACIONS!DE!LA!VIA!PÚBLICA!!!

$

$En$ el$ PLA$ DE$ SEGURETAT$ I$ SALUT$ el$ Contractista$ definirà$ les$ desviacions$ i$

passos$provisionals$per$a$vehicles$i$vianants,$els$circuits$i$trams$de$senyalització,$

la$$senyalització,$les$mesures$de$protecció$i$detecció,$els$paviments$provisionals,$

les$ modificacions$ que$ comporti$ la$ implantació$ de$ l’obra$ i$ la$ seva$ execució,$

diferenciant,$si$és$cas,$les$diferents$fases$d’execució.$A$aquests$efectes,$es$tindrà$

en$ compte$ el$ que$ determina$ la$ Normativa$ per$ a$ la$ informació$ i$ senyalització$

d’obres$ al$ municipi$ i$ la$ Instrucció$ Municipal$ sobre$ la$ instalHlació$ d’elements$

urbans$a$l’espai$públic$de$la$ciutat$que$correspongui.$$

$

Quan$ correspongui,$ d’acord$ amb$ les$ previsions$ d’execució$ de$ les$ obres,$ es$

diferenciarà$ amb$ claredat$ i$ per$ cadascuna$ de$ les$ distintes$ fases$ de$ l’obra,$ els$

àmbits$ de$ treball$ i$ els$ àmbits$ destinats$ a$ la$ circulació$ de$ vehicles$ i$ vianants,$

d’accés$ a$ edificis$ i$ guals,$ etc..,$ i$ es$ definiran$ les$ mesures$ de$ senyalització$ i$

protecció$que$corresponguin$a$cadascuna$de$les$fases.$$

$

És$ obligatori$ comunicar$ l’inici,$ l’extensió,$ la$ naturalesa$ dels$ treballs$ i$ les$

modificacions$de$la$circulació$de$vehicles$provocades$per$les$obres,$a$la$Guàrdia$

Municipal$i$als$Bombers$o$a$l’Autoritat$que$correspongui.$$

$

Quan$calgui$prohibir$ l’estacionament$en$zones$on$habitualment$és$permès,$es$

colHlocarà$el$ cartell$de$“SENYALITZACIÓ$EXCEPCIONAL”$ (1050$X$600$mm),$amb$

10$ dies$ d’antelació$ a$ l’inici$ dels$ treballs,$ tot$ comunicantnho$ a$ la$ Guàrdia$

Municipal$o$l’Autoritat$que$correspongui.$$

$

En$ la$ desviació$ o$ estrenyiment$ de$ passos$ per$ a$ vianants$ es$ col•locarà$ la$

senyalització$corresponent.$$
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$

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$

colHlaboració$ del$ seu$ servei$ de$ prevenció$ definirà,$ dins$ del$ Pla$ de$ Seguretat$ i$

Salut,$el$procés$per$al$control$d’entrada$i$sortida$de$vehicles$en$general$(inclosa$

la$maquinària$com$grues$mòbils,$retroexcavadores)$i$de$personal$de$manera$que$

garanteixi$l’accés$únicament$a$persones$autoritzades.$$

$

Quan$ la$ delimitació$ de$ l’obra$ no$ es$ pugui$ portar$ a$ terme,$ per$ les$ pròpies$

circumstàncies$ de$ l’obra,$ el$ contractista,$ al$ menys$ haurà$ de$ garantir,$ l’accés$

controlat$ a$ les$ instalHlacions$ d’ús$ comú$ de$ l’obra,$ i$ haurà$ d’assegurar$ que$ les$

entrades$ a$ l’obra$ estiguin$ senyalitzades,$ i$ que$ quedin$ tancades$ les$ zones$ que$

puguin$presentar$riscos$.$

$

! Coordinació$d’interferències$i$seguretat$a$peu$d’obra$$

$
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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$ instalHlacions$ 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$d’altres$instalHlacions$d’ús$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.$$

$

L’amplada$màxima$a$ocupar$serà$proporcional$a$l’amplada$de$la$vorera.$L’espai$

lliure$per$a$pas$de$vianants$no$serà$ inferior$a$un$ terç$ (1/3)$de$ l’amplada$de$ la$

vorera$existent.$$

$

En$cap$cas$es$podrà$ocupar$una$amplada$superior$a$tres$(3)$metres$mesurats$des$

de$la$línia$de$façana,$ni$més$de$dos$terços$(2/3)$de$l’amplada$de$la$vorera,$si$no$

queda$ al$ menys$ una$ franja$ d’amplada$ mínima$ d’un$ metre$ i$ quaranta$

centímetres$(1,40$m)$per$a$pas$de$vianants.$$

$

Quan,$per$l’amplada$de$la$vorera,$no$sigui$possible$deixar$un$pas$per$a$vianants$

d’un$metre$i$quaranta$centímetres$(1,40$m)$es$permetrà,$durant$l’execució$dels$

treballs$ a$ planta$ baixa,$ la$ colHlocació$ de$ tanques$ amb$ un$ sortint$ màxim$ de$
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seixanta$centímetres$(60$cm)$deixant$un$pas$mínim$per$a$vianants$d’un$metre$(1$

m).$ Per$ a$ l’enderrocament$ de$ les$ plantes$ superiors$ a$ la$ planta$ baixa,$ es$

colHlocarà$ una$ tanca$ a$ la$ línia$ de$ façana$ i$ es$ farà$ una$ protecció$ volada$ per$ la$

retenció$d’objectes$despresos$de$les$cotes$superiors.$Si$la$vorera$és$inferior$a$un$

metre$seixanta$centímetres$(1,60$cm)$durant$els$treballs$a$la$planta$baixa,$el$pas$

per$a$vianants$d’un$metre$(1$m)$d’amplada$podrà$ocupar$part$de$la$calçada$en$la$

mesura$que$calgui.$En$aquest$cas,$s’haurà$de$delimitar$ i$protegir$amb$tanques$

l’àmbit$del$pas$de$vianants.$$

$

! Situació$de$casetes$i$contenidors.$$

$

S’indicaran$en$el$PLA$DE$SEGURETAT$I$SALUT$les$àrees$previstes$per$aquest$fi.$$

$

n Les$ casetes,$ contenidors,$ tallers$ provisionals$ i$ aparcament$ de$ vehicles$

d’obra,$se$situaran$en$una$zona$propera$a$l’obra$que$permeti$aplicar$els$

següents$criteris:$$

n Preferentment,$ a$ la$ vorera,$ deixant$ un$ pas$ mínim$ d’un$ metre$ i$

quaranta$centímetres$(1,40$m)$per$a$pas$de$vianants$per$la$vorera.$$

n A$ la$ vorera,$ deixant$ un$ pas$ mínim$ d’un$ metre$ i$ quaranta$

centímetres$ (1,40$ m)$ per$ a$ pas$ de$ vianants$ per$ la$ zona$

d’aparcament$de$la$calçada$sense$envair$cap$carril$de$circulació.$$

n Si$ no$ hi$ ha$ prou$ espai$ a$ la$ vorera,$ es$ colHlocaran$ a$ la$ zona$

d’aparcament$ de$ la$ calçada$ procurant$ no$ envair$ cap$ carril$ de$

circulació$i$deixant$sempre$com$a$mínim$un$metre$(1m)$per$a$pas$de$

vianants$a$la$vorera.$$

! Es$ protegirà$ el$ pas$ de$ vianants$ i$ es$ col•locarà$ la$ senyalització$

corresponent.$$$

! Situació$de$gruesntorre$i$muntacàrregues$$$

$$$$$$$$$$Només$podran$estar$emplaçats$a$l’àmbit$de$l’obra.$$$
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! 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.$$$

$

18.3. TANCAMENTS!DE!L'OBRA!QUE!AFECTEN!L'ÀMBIT!PÚBLIC!!

$

! Tanques$$

Situació$$

Delimitaran$ el$ perímetre$ de$ l’àmbit$ de$ l’obra$ o,$

en$ordenació$entre$mitgeres,$tancaran$el$front$de$

l’obra$ o$ solar$ i$ els$ laterals$ de$ la$ part$ de$ vorera$

ocupada.$$

Tipus$de$tanques$$

Es$formaran$amb$xapa$metàlHlica$opaca$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’emprarnlo$en$totes$les$obres$que$facin.$$

$

Les$tanques$metàlHliques$de$200$x$100$cm$només$

s’admeten$ per$ a$ proteccions$ provisionals$ en$

operacions$de$càrrega,$desviacions$momentànies$

de$trànsit$o$similars.$$
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$

En$cap$cas$s’admet$com$a$tanca$el$simple$abalisat$

amb$ cinta$ de$ PVC,$ malla$ electrosoldada$ de$

ferrallista,$ xarxa$ tipus$ tenis$ de$ polipropilè$

(habitualment$ de$ color$ taronja),$ o$ elements$

tradicionals$ de$ delimitacions$ provisionals$ de$

zones$de$risc.$$

Complements$$

Totes$ les$ tanques$ tindran$ balisament$ lluminós$ i$

elements$reflectants$en$tot$el$seu$perímetre.$$

Manteniment$$

El$ Contractista$ vetllarà$ pel$ correcte$ estat$ de$ la$

tanca,$ eliminant$ grafittis,$ publicitat$ ilHlegal$ i$

qualsevol$altre$element$que$deteriori$el$seu$estat$

original.$$

! Accés$a$l’obra$$

$

Portes$$

Les$ tanques$ estaran$ dotades$ de$ portes$ d’accés$

independent$ per$ a$ vehicles$ i$ per$ al$ personal$ de$

l’obra.$No$ s’admet$ com$ a$ solució$ permanent$

d’accés$la$retirada$parcial$del$tancament.$$

$

18.4. OPERACIONS!QUE!AFECTEN!L'ÀMBIT!PÚBLIC!!

$

! Entrades$i$sortides$de$vehicles$i$maquinària.$

$Vigilància$$
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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$ estacionarnse$ 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.$$

$

! 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:$$

n 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$
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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.$$$

n 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.$$$

n 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.$$$

n Acabades$ les$ operacions$ de$ càrrega$ i$ descàrrega,$ es$ retiraran$ les$

tanques$metàlHliques$es$netejarà$el$paviment.$$$

n Es$ controlarà$ la$ descàrrega$ dels$ camions$ formigonera$ a$ fi$ d’evitar$

abocaments$sobre$la$calçada.$$

$$

! Descàrrega,$apilament$i$evacuació$de$terres$i$runa$$$

$

Descàrrega$$

La$ descàrrega$ de$ runa$ des$ dels$ diferents$ nivells$

de$ l’obra,$aprofitant$ la$ força$de$ la$gravetat,$serà$

per$canonades$(cotes$superiors)$o$mecànicament$

(cotes$ sota$ rasant),$ fins$ els$ contenidors$ o$

tremuges,$que$hauran$de$ser$cobertes$amb$lones$

o$plàstics$opacs$a$fi$d’evitar$pols.$Les$canonades$

o$ cintes$ d’elevació$ i$ transport$ de$ material$ es$

col•locaran$ sempre$ per$ l’interior$ del$ recinte$ de$

l’obra.$$

$
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Apilament$

No$es$poden$acumular$terres,$runa$i$deixalles$en$

l’àmbit$de$domini$públic,$ excepte$ si$ és$per$ a$un$

termini$curt$ i$si$s’ha$obtingut$un$permís$especial$

de$ l’Ajuntament,$ i$ sempre$ s’ha$ de$ dipositar$ en$

tremuges$o$en$contenidors$homologats.$$

$

Si$ no$ es$ disposa$ d’aquesta$ autorització$ ni$

d’espais$ adequats,$ les$ terres$ es$ carregaran$

directament$ sobre$ camions$ per$ a$ la$ seva$

evacuació$ immediata.$A$ manca$ d’espai$ per$ a$

col•locar$ els$ contenidors$ en$ l’àmbit$ del$

tancament$ de$ l’obra,$ es$ col•locaran$ sobre$ la$

vorera$en$el$punt$més$proper$a$la$tanca,$deixant$

un$ pas$ per$ als$ vianants$ d’un$ metre$ i$ quaranta$

centímetres$(1,40$m)$d’amplada$com$a$mínim.$$

$

S’evitarà$ que$ hi$ hagi$ productes$ que$ sobresurtin$

del$ contenidor.$Es$ netejarà$ diàriament$ la$ zona$

afectada$ i$ després$ de$ retirat$ el$ contenidor.$Els$

contenidors,$ quan$ no$ s’utilitzin,$ hauran$ de$ ser$

retirats.$$

Evacuació$$

Si$ la$ runa$ es$ carrega$ sobre$ camions,$ aquests$

hauran$de$portar$la$caixa$tapada$amb$una$lona$o$

un$plàstic$opac$a$fi$d’evitar$la$producció$de$pols,$i$

el$seu$transport$ho$serà$a$un$abocador$autoritzat.$

El$ mateix$ es$ farà$ en$ els$ transports$ dels$

contenidors.$$
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$

! Proteccions$per$a$evitar$la$caiguda$d’objectes$a$la$via$pública$$

$

Al$ PLA$ DE$ SEGURETAT$ s’especificaran,$ per$ cada$ fase$ d’obra,$ les$ mesures$ i$

proteccions$previstes$per$a$garantir$la$seguretat$de$vianants$i$vehicles$i$evitar$la$

caiguda$d’objectes$a$la$via$pública,$tenint$en$compte$les$distàncies,$en$projecció$

vertical,$entre$els$treballs$en$altura,$el$tancament$de$l’obra$i$la$vorera$o$zona$de$

pas$de$vianants$o$vehicles.$$

$

Bastides$$

Es$ colHlocaran$ bastides$ perimetrals$ a$ tots$ els$

paraments$exteriors$a$la$construcció$a$realitzar.$$

Les$ bastides$ seran$ metàlHliques$ i$ modulars.$

Tindran$una$protecció$de$la$caiguda$de$materials$

i$ elements$ formant$ un$ entarimat$ horitzontal$ a$

2,80$ m$ d’alçada,$ preferentment$ de$ peces$

metàl•liques,$ fixat$ a$ l’estructura$ vertical$ i$

horitzontal$ de$ la$ bastida,$ així$ com$ una$

marquesina$ inclinada$ en$ voladís$ que$ sobresurti$

1,50$m,$ com$ a$mínim,$ del$ pla$ de$ la$ bastida.$Les$

bastides$ seran$ tapades$ perimetralment$ i$ a$ tota$

l’alçada$ de$ l’obra,$ des$ de$ l’entarimat$ de$ visera,$

amb$ una$ xarxa$ o$ lones$ opaques$ que$ eviti$ la$

caiguda$d’objectes$i$la$propagació$de$pols.$$

Xarxes$$

Sempre$ que$ s’executin$ treballs$ que$ comportin$

perill$ per$ als$ vianants,$ pel$ risc$ de$ caiguda$ de$

materials$ o$ elements,$ es$ col•locaran$ xarxes$ de$

protecció$ entre$ les$ plantes,$ amb$ sistemes$
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homologats,$ de$ forjat,$ perimetrals$ a$ totes$ les$

façanes.$$

Grues$torre$

En$ el$ PLA$ DE$ SEGURETAT$ s’indicarà$ l’àrea$ de$

funcionament$ del$ braç$ i$ les$ mesures$ que$ es$

prendran$en$el$cas$de$superar$els$límits$del$solar$

o$del$tancament$de$l’obra.$$

$

El$carro$del$qual$penja$el$ganxo$de$la$grua$no$podrà$sobrepassar$aquests$límits.$

Si$ calgués$ fernho,$ en$ algun$moment,$ es$ prendran$ les$mesures$ indicades$ per$ a$

càrregues$i$descàrregues.$$

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.$$
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$

! 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$ els$ elements$ a$ enderrocar,$ la$ runa$ i$ tots$ els$

materials$que$puguin$produir$pols.$$

En$el$ tall$ de$peces$amb$disc$ s’hi$ afegirà$ aigua.$Les$ sitges$de$

ciment$estaran$dotades$de$filtre.$$

$

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.$$

$

El$ contractista$ haurà$ de$ donar$ les$ oportunes$ instruccions$ als$ treballadors$ i$

subcontractistes,$comprovant$que$ho$comprenen$i$ho$compleixen.$$
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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$

8.3n$Està$ prohibida$ la$ colHlocació$ de$ senyals$ no$ autoritzades$

pels$Serveis$Municipals.$$$

! Dimensions$mínimes$d’itineraris$i$passos$per$a$vianants$$

Es$respectaran$les$següents$dimensions$mínimes:$$

n 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.$$$

n L’amplada$ mínima$ d’itineraris$ o$ de$ passos$ per$ a$

vianants$serà$d’un$metre$i$quaranta$centímetres$(1,40$

m).$$$

! Elements$de$protecció$$

Pas$vianants$$

Tots$ els$ passos$ de$ vianants$ que$ s’hagin$

d’habilitar$ es$ $protegiran,$ pels$ dos$ costats,$ amb$

tanques$ o$ baranes$ resistents,$ ancorades$ o$

enganxades$ a$ terra,$ d’una$ alçada$ $mínima$ d’un$

metre$ (1$ m)$ amb$ travesser$ intermedi$ i$

entornpeus$ de$ vint$ centímetres$ (0,20$ m)$ a$ la$

base.$ L’alçada$de$ la$passarel•la$no$sobrepassarà$

els$quinze$centímetres$(0,15$m).$$
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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$ colHlocaran$ xapes$ metàlHliques$ 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$

colHlocaran$a$45
o
$en$el$sentit$de$la$marxa.$$

! Enllumenat$i$abalisament$lluminós$$

Els$ senyals$ i$ els$ elements$ d’abalisament$ aniran$

degudament$ ilHluminats$ $encara$ 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$ ilHluminats$ al$

llarg$de$tot$el$tram$(intensitat$mínima$20$lux).$Les$

bastides$ de$ paraments$ verticals$ que$ ocupin$

vorera$ o$ calçada$ tindran$ abalisament$ lluminós$ i$

elements$ reflectants$ a$ totes$ les$ potes$ en$ tot$ el$

seu$perímetre$exterior.$La$delimitació$d’itineraris$

o$ passos$ per$ a$ vianants$ formada$ amb$ tanques$

metàlHliques$ de$ 200$ x$ 100$ cm,$ tindran$

abalisament$lluminós$en$tot$el$seu$perímetre.$$$

$

$
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! Abalisament$i$defensa$$

Els$ elements$ d’abalisament$ i$ defensa$ a$ emprar$

per$ passos$ per$ a$ vehicles$ $seran$ els$ designats$

com$ tipus$ TB,$ TL$ i$ TD$ a$ la$ Norma$ de$ carreteres$

8.3$ –$ IC.$ $amb$ el$ següent$ criteri$ d’ubicació$

d’elements$d’abalisament$i$defensa:$$

n En$ la$ delimitació$ de$ la$ vora$ del$ carril$ de$

circulació$de$vehicles$contigu$al$$tancament$

de$l’obra.$$$

n En$ la$ delimitació$ de$ vores$ de$ passos$

provisionals$ de$ circulació$ de$ vehicles$

$contigus$ a$ passos$ provisionals$ per$ a$

vianants.$$$

n 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.$$$

n En$la$delimitació$de$vores$en$la$desviació$de$

carrils$ en$ el$ sentit$ de$ circulació,$ per$ salvar$

l’obstacle$de$les$obres.$$$

n 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.$Es$ colHlocaran$ 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$
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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$

colHlocació$d’elements$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:$$

n Alçada$lliure$d’obstacles$de$2,10$m.$$$

n En$ els$ canvis$ de$ direcció,$ l’amplada$ mínima$ de$ pas$

haurà$ de$ permetre$ $inscriure$ un$ cercle$ d’1,5$ m$ de$

diàmetre.$$$

n No$podran$havernhi$escales$ni$graons$aïllats.$$$

n El$pendent$ longitudinal$serà$com$a$màxim$del$8%$ i$el$

pendent$transversal$$del$2%.$$$

n El$ paviment$ serà$ dur,$ no$ lliscant$ i$ sense$ regruixos$

diferents$als$propis$del$$gravat$de$peces.$Si$és$de$terres$
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tindrà$ una$ compactació$ del$ 90%$ PM$ (Pròctor$

Modificat).$$$

n Els$ guals$ tindran$ una$ amplada$ mínima$ d’un$ metre$ i$

vint$ centímetres(1,20m)$ i$ un$ pendent$ màxim$ del$

12%.$Si$ hi$ ha$ itinerari$ alternatiu,$ s’indicarà,$ en$ els$

punts$ de$ desviació$ cap$ a$ l’itinerari$ alternatiu,$

colHlocant$ 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.$$

$
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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$

ajardinades$ estiguin$ sempre$ lliures$ d’elements$ estranys,$

deixalles,$ escombraries$ i$ runa.$ S’hauran$ de$ regar$

periòdicament,$sempre$que$això$no$es$pugui$fer$normalment$

des$de$l’exterior$de$la$zona$d’obres.$$

Els$escossells$que$quedin$inclosos$dins$l’àmbit$d'estrenyiment$

de$ pas$ per$ a$ vianants$ s’hauran$ de$ tapar$ de$manera$ que$ la$

superfície$sigui$contínua$i$sense$ressalts.$$$

! Parades$d’autobús,$quioscos,$bústies$$

$

A$ causa$de$ la$ implantació$del$ tancament$de$ l’obra,$ ja$ sigui,$ perquè$queden$al$

seu$ interior$o$per$quedar$en$ zona$de$pas$ restringit,$ caldrà$preveure$el$ trasllat$

provisional$ de$ parades$ d’autobús,$ quioscos,$ bústies$ de$ Correus$ o$ elements$

similars$emplaçats$a$l’espai$públic.$$

En$ aquest$ cas,$ caldrà$ indicarnho$ 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. RISCOS!DE!DANYS!A!TERCERS!I!MESURES!DE!PROTECCIÓ!!

19.1. RISCOS!DE!DANYS!A!TERCERS!!

!
Els$ riscs$ que$ durant$ les$ successives$ fases$ d'execució$ de$ l'obra$ podrien$ afectar$

persones$o$objectes$annexos$que$en$depenguin$són$els$següents:$$

n Caiguda$al$mateix$nivell.$$$

n Atropellaments.$$$

n ColHlisions$amb$obstacles$a$la$vorera.$$$

n 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:$$

n Muntatge$ de$ tanca$ metàlHlica$ a$ base$ d'elements$ prefabricats$ de$ 2$ m.$

d'alçada,$separant$el$perímetre$de$l'obra,$de$les$zones$de$trànsit$exterior.$

$$

n Per$ a$ la$ protecció$ de$ persones$ i$ vehicles$ que$ transitin$ pels$ carrers$

limítrofs,$ s’instalHlarà$ 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.$$$

n 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$
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metàlHliques$ 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.$$

n 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.$

20. PREVENCIÓ!DE!RISCOS!CATASTRÒFICS!!

!
Els$ principals$ riscos$ catastròfics$ considerats$ com$ remotament$ previsibles$ per$

aquesta$obra$són:$$

n Incendi,$explosió$i/o$delegació$

n Inundació$

n ColHlapse$estructural$per$maniobres$fallides$

n Atemptat$patrimonial$contra$la$Propietat$i/o$contractistes$

n Enfosament$de$càrregues$o$aparells$d’elevació$

$

Per$a$cobrir$las$eventualitats$pertinents,$el$Contractista$redactarà$i$inclourà$com$

annex$al$seu$Pla$de$Seguretat$ i$Salut$un$„Pla$d’Emergència$Interior“,$cobrin$les$

següents$mesures$mínimes:$$

. a)$$Ordre$i$neteja$general.$$$

. b)$$Accessos$i$vies$de$circulació$interna$de$l'obra.$$$

. c)$$Ubicació$d'extintors$i$d’altres$agents$extintors.$$$

. d)$$Nomenament$i$formació$de$la$Brigada$de$Primera$Intervenció.$$$

. e)$$Punts$de$trobada.$$$

. f)$$Assistència$Primers$Auxilis.$$$

$
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21. PREVISIONS!DE!SEGURETAT!PELS!TREBALLS!POSTERIORS!!

!
Previsions$i$informacions$útils$per$efectuar$al$seu$dia,$en$les$degudes$condicions$

de$seguretat$i$salut,$els$previsibles$treballs$posteriors$(manteniment)$segons$art.$

5.6$RD.1627/97$$

$
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1 DEFINICIÓ!I!ABAST!DEL!PLEC!

1.1 IDENTIFICACIÓ!DE!LES!OBRES!

!

El present projecte té per objecte l’execució d'una nova variant al sud del barri 

residencial la Serra, a Santa Maria de Palautordera. 

1.2 OBJECTE!

!
Aquest#Plec#de#Condicions#de# l’Estudi#de#Seguretat# i# Salut# comprèn#el# conjunt#

d'especificacions# que# hauran# d’acomplir# tant# el# Pla# de# Seguretat# i# Salut# del#

Contractista# com# a# document# de#Gestió# Preventiva# (Planificació,#Organització,#

Execució#i#Control)#de#l’obra,#les#diferents#proteccions#a#emprar#per#la#reducció#

dels# riscos# (Mitjans# Auxiliars# d’Utilitat# Preventiva,# Sistemes# de# Protecció#

ColLlectiva,# Equips#de#Protecció# Individual),# implantacions#provisionals#per#a# la#

Salubritat# i# Confort# dels# treballadors,# així# com# les# tècniques# de# la# seva#

implementació#a#l’obra#i#les#que#hauran#de#manar#l’execució#de#qualsevol#tipus#

d’instalLlacions#i#d’obres#accessòries.##

Per# a# qualsevol# tipus# d’especificació# no# inclosa# en# aquest# Plec,# es# tindran# en#

compte# les# condicions# tècniques# que# es# derivin# d’entendre# com# a# normes#

d’aplicació:##

#

a) Tots#aquells#continguts#al:##

Q 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)##

Q “Plec#de#clàusules#Administratives#Generals,#per#a#la#Contractació#
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d’Obres#de#l’Estat’‘#i#adaptat#a#les#seves#obres#per#la#‘‘Direcció#de#

Política#Territorial#i#Obres#Públiques’‘.#(cas#d'Obra#Pública)##

#

b) Les#contingudes#al#Reglament#General#de#Contractació#de#l’Estat,#Normes#

Tecnològiques#de#l’Edificació#publicades#pel#‘‘Ministerio#de#la#Vivienda’‘#i#

posteriorment#pel#‘‘Ministerio#de#Obras#Públicas#y#Urbanismo’‘.##

#

c) La#normativa# legislativa#vigent#d’obligat#compliment# i# les#condicionades#

per# les# companyies# subministradores# de# serveis# públics,# totes# elles# al#

moment#de#l’oferta.##

1.3 DOCUMENTS!QUE!DEFINEIXEN!L'ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

!
Segons#la#normativa#legal#vigent,#Art.#5,#2#del#R.D.#1627/1997,#de#24#d'octubre#

sobre# ‘‘DISPOSICIONS# MÍNIMES# DE# SEGURETAT# I# DE# SALUT# A# LES# OBRES# DE#

CONSTRUCCIÓ’‘,# l'Estudi# de# Seguretat# 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'utilitzarQse# o# que# la# seva# utilització# es# pugui# preveure;#

identificació# dels# riscos# laborals# que# puguin# ser# evitats,# indicant# a#

l'efecte# les#mesures# tècniques# necessàries# per# ferQho;# relació# dels#

riscos# laborals#que#no#es#puguin#eliminar#conforme#als#assenyalats#

anteriorment,# especificant# les# mesures# preventives# i# proteccions#

tècniques# tendents# a# controlar# i# reduir# els# esmentats# riscos# i#
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valorant# la# seva# eficàcia,# en# especial# quan# es# proposin# mesures#

alternatives.##

Plec:#

De#condicions#particulars#en#el#que#es#tindran#en#compte#les#normes#

legals# i# reglamentaries# aplicables# a# les# especificacions# tècniques#

pròpies# de# l'obra# que# es# tracti,# així# com# les# prescripcions# que#

s'hauran# de# complir# en# relació# amb# les# característiques,# l'ús# i# la#

conservació# de# les# màquines,# utensilis,# eines,# sistemes# i# equips#

preventius.##

Plànols:##

On#es#desenvolupen#els#gràfics# i#esquemes#necessaris#per# la#millor#

definició# i# comprensió# de# les# mesures# preventives# definides# a# la#

Memòria,# amb# expressió# de# les# especificacions# tècniques#

necessàries.##

Amidaments:#

De# totes# les# unitats# o# elements# de# seguretat# i# salut# al# treball# que#

hagin#estat#definits#o#projectats.##

Pressupost:#

Quantificació# del# conjunt# de# despeses# previstes# per# l'aplicació# i#

execució#de#l'Estudi#de#Seguretat#i#Salut.##

1.4 COMPATIBILITAT! I! RELACIÓ! ENTRE! ELS! ESMENTATS!

DOCUMENTS!!

!
L'estudi#de#Seguretat# i#Salut#forma#part#del#Projecte#d'Execució#d'obra,#o#en#el#
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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#palLliatiu,#adequades#als#riscos,#no#eliminats#o#reduïts#a#

la# fase# de# disseny,# que# comporti# la# realització# de# l'obra,# en# els# terminis# i#

circumstàncies#socioQtècniques#on#la#mateixa#es#tingui#que#materialitzar.# 

El# Plec# de# Condicions# Particulars,# els# Plànols# i# Pressupost# de# l’Estudi# de#

Seguretat# i# Salut# són# documents# contractuals,# que# restaran# incorporats# al#

Contracte# i,# per# tant,# són# d’obligat# acompliment,# llevat# modificacions#

degudament#autoritzades.# 

La#resta#de#Documents#o#dades#de#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut#són#informatius,#i#

estan# constituïts# per# la# Memòria# Descriptiva,# amb# tots# els# seus# Annexos,# els#

Detalls#Gràfics#d’interpretació,#els#Amidaments#i#els#Pressupostos#Parcials.# 

Els# esmentats# documents# informatius# representen# només# una# opinió#

fonamentada#de# l’Autor#de# l’Estudi#de#Seguretat# i#Salut,#sense#que#això#suposi#

que#es#responsabilitzi#de#la#certesa#de#les#dades#que#se#subministren.#Aquestes#

dades#han#de#considerarQse,# tant# sols,# com#a#complement#d’informació#que#el#

Contractista#ha#d’adquirir#directament#i#amb#els#seus#propis#mitjans.# 

Només# els# documents# contractuals,# constitueixen# la# base# del# Contracte;# per#

tant#el#Contractista#no#podrà#alLlegar,#ni#introduir#al#seu#Pla#de#Seguretat#i#Salut,#

cap#modificació#de#les#condicions#del#Contracte#en#base#a#les#dades#contingudes#

als# documents# informatius,# llevat# que# aquestes# dades# apareguin# a# algun#

document#contractual.# 

El#Contractista#serà,#doncs,#responsable#de#les#errades#que#puguin#derivarQse#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#
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Particulars,#en# cas#d’incloure’s#aquestes# com#a#document#que#complementi#el#

Plec#de#Condicions#Generals#del#Projecte,#té#prevalença#el#que#s’ha#prescrit#en#

les# Prescripcions# Tècniques# Particulars.# En# qualsevol# cas,# ambdós# documents#

tenen#prevalença#sobre#les#Prescripcions#Tècniques#Generals.# 

El# que# s’ha# esmentat# al# Plec# de# condicions# i# només# als# Plànols,# o# viceversa,#

haurà# de# ser# executat# com# si# hagués# estat# exposat# a# ambdós# documents,#

sempre# que,# a# criteri# de# l’Autor# de# l’Estudi# de# Seguretat# i# Salut,# quedin#

suficientment#definides#les#unitats#de#Seguretat#i#Salut#corresponent,#i#aquestes#

tinguin#preu#al#Contracte.# 

2 DEFINICIONS! I! COMPETÈNCIES! DELS! AGENTS! DEL! FET!

CONSTRUCTIU!!

Dins# l'àmbit# de# la# respectiva# capacitat# de# decisió# cadascun# dels# actors# del# fet#

constructiu,#estan#obligats#a#prendre#decisions#ajustantQse#als#Principis#Generals#

de#l'Acció#Preventiva#(Art.#15#a#la#L.#31/1995)#:##

1. Evitar#els#riscos.###

2. Avaluar#els#riscos#que#no#es#poden#evitar.###

3. Combatre#els#riscos#en#el#seu#origen.###

4. Adaptar# la# feina# a# la# persona,# en# particular# al# que# fa# referència# a# la#

concepció# dels# llocs# de# treball,# com# també# a# l'elecció# dels# equips# i# els#

mètodes#de# treball# i# de#producció,#amb# l'objectiu#específic#d'atenuar# la#

feina#monòtona#i#repetitiva#i#de#reduirQne#els#efectes#a#la#salut.###

5. Tenir#en#compte#l'evolució#de#la#tècnica.###

6. Substituir# el# que# sigui# perillós# pel# que# comporti# poc# perill# o# no# en#

comporti#cap.#
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7. Planificar# la# prevenció,# amb# la# recerca# d'un# conjunt# coherent# que# hi#

integri# la#tècnica,# l'organització#de# la# feina,# les#condicions#de#treball,# les#

relacions#socials#i#la#influència#dels#factors#ambientals#al#treball.###

8. Adoptar#mesures#que#donin#prioritat#a#la#protecció#colLlectiva#respecte#de#

la#individual.###

9. Facilitar#les#corresponents#instruccions#als#treballadors.###

2.1 PROMOTOR!!

Als# efectes# del# present# Estudi# de# Seguretat# i# Salut,# serà# considerat# Promotor#

qualsevol# persona,# física# o# jurídica,# pública# o# privada,# que,# individual# o#

colLlectivament,# decideixi,# impulsi,# programi# i# financi,# amb# recursos# propis# o#

aliens,# les#obres#de#construcció#per#sí#mateix,#o#per#la#seva#posterior#alienació,#

lliurament#o#cessió#a#tercers#sota#qualsevol#títol.##

Competències#en#matèria#de#Seguretat#i#Salut#del#Promotor:##

1. Designar#al# tècnic#competent#per# la#Coordinació#de#Seguretat# i#Salut#en#

fase#de#Projecte,#quan#sigui#necessari#o#es#cregui#convenient.###

2. Designar# en# fase# de# Projecte,# la# redacció# de# l'Estudi# de# Seguretat,#

facilitant#al#Projectista#i#al#Coordinador#respectivament,#la#documentació#

i# informació#prèvia#necessària#per# l'elaboració#del#Projecte#i#redacció#de#

l'Estudi# de# Seguretat# i# Salut,# així# com# autoritzar# als# mateixos# les#

modificacions#pertinents.###

3. Facilitar# que# el# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# en# la# fase# de# projecte#

intervingui#en#totes#les#fases#d'elaboració#del#projecte#i#de#preparació#de#

l'obra.###

4. Designar# el# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# en# fase# d’Obra# per#

l'aprovació# del# Pla# de# Seguretat# i# Salut,# aportat# pel# contractista# amb#

antelació#a# l'inici#de#les#obres,#el#qual#Coordinarà#la#Seguretat# i#Salut#en#

fase#d'execució#material#de#les#mateixes.##
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5. La# designació# dels# Coordinadors# en# matèria# de# Seguretat# i# Salut# no#

eximeix#al#Promotor#de#les#seves#responsabilitats.###

6. Gestionar# l’Avís# Previ’‘# davant# l'Administració# Laboral# i# obtenir# les#

preceptives#llicències#i#autoritzacions#administratives.###

7. El# Promotor# es# responsabilitza# que# tots# els# agents# del# fet# constructiu#

tinguin#en#compte#les#observacions#del#Coordinador#de#Seguretat#i#Salut,#

degudament#justificades,#o#bé#proposin#unes#mesures#d'una#eficàcia,#pel#

cap#baix,#equivalents.###

2.2 COORDINADOR!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

El# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# serà# als# efectes# del# present# Estudi# de#

Seguretat# i# Salut,# qualsevol# persona# física# legalment# habilitada# pels# seus#

coneixements#específics#i#que#compti#amb#titulació#acadèmica#en#Construcció.##

És#designat#pel#Promotor#en#qualitat#de#Coordinador#de#Seguretat:#a)#En#fase#de#

concepció,#estudi#i#elaboració#del#Projecte#o#b)#Durant#l'Execució#de#l'obra.##

El# Coordinador#de# Seguretat# i# Salut# i# Salut# forma#part# de# la#Direcció#d’Obra#o#

Direcció#Facultativa/Direcció#d’Execució.##

2.2.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

COORDINADOR!DE!SEGURETAT!DEL!PROJECTE:!!

El# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# en# fase# de# projecte,# és# designat# pel#

Promotor# quan# en# l’elaboració# del# projecte# d’obra# intervinguin# varis#

projectistes.#Les# funcions# del# Coordinador# en# matèria# de# Seguretat# i# Salut#

durant#l’elaboració#del#projecte,#segons#el#R.D.#1627/1997,#són#les#següents:##

1. Vetllar#per#a#què#en#fase#de#concepció,#estudi#i#elaboració#del#Projecte,#el#

Projectista#tingui#en#consideració#els#‘‘Principis#Generals#de#la#Prevenció#

en#matèria#de#Seguretat#i#Salut’‘#(Art.#15#a#la#L.31/1995),#i#en#particular:##
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a) Prendre#les#decisions#constructives,#tècniques#i#d'organització#amb#la#

finalitat# de# planificar# les# diferents# feines# o# fases# de# treball# que# es#

desenvolupin#simultània#o#successivament.###

b) Estimar# la#duració# requerida#per# l'execució#de# les#diferents# feines#o#

fases#de#treball.###

2. Traslladar#al#Projectista#tota#la#informació#preventiva#necessària#que#li#cal#

per#integrar#la#Seguretat#i#Salut#a#les#diferents#fases#de#concepció,#estudi#i#

elaboració#del#projecte#d'obra.##

3. Tenir# en# compte,# cada# vegada# que# sigui# necessari,# qualsevol# estudi# de#

seguretat#i#salut#o#estudi#bàsic,#així#com#les#previsions#i#informacions#útils#

per#efectuar#al#seu#dia,#amb#les#degudes#condicions#de#seguretat#i#salut,#

els#previsibles#treballs#posteriors#(manteniment).##

Coordinar# l'aplicació#del#que#es#disposa#en#els#punts#anteriors# i# redactar#o# fer#

redactar#l'Estudi#de#Seguretat#i#Salut.##

2.2.2 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

COORDINADOR!DE!SEGURETAT!I!SALUT!D'OBRA:!!

El#Coordinador#de# Seguretat# i# Salut# en# fase#d'execució# d'obra,# és#designat#pel#

Promotor#en#tots#aquells#casos#en#què#intervé#més#d'una#empresa#i#treballadors#

autònoms#o#diversos#treballadors#autònoms.##

Les#funcions#del#Coordinador#en#matèria#de#Seguretat# i#Salut#durant# l'execució#

de#l'obra,#segons#el#R.D.#1627/1997,#són#les#següents:##

1. Coordinar#l'aplicació#dels#Principis#Generals#de#l'Acció#Preventiva#(Art.#15#

L.#31/1995)#:##
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a) En# el# moment# de# prendre# les# decisions# tècniques# i# d'organització#

amb# el# fi# de# planificar# les# diferents# tasques# o# fases# de# treball# que#

s'hagin#de#desenvolupar#simultània#o#successivament.###

b) En# l'estimació# de# la# durada# requerida# per# a# l'execució# d'aquests#

treballs#o#fases#de#treball.###

2. Coordinar# les#activitats#de# l'obra#per#garantir#que#els#Contractistes,# i,# si#

n’hi# ha# dels# Subcontractistes# i# els# treballadors# autònoms,# apliquin# de#

manera# coherent# i# responsable# els# Principis# de# l'Acció# Preventiva# que#

recull#l'article#15#de#la#Llei#de#Prevenció#de#Riscos#Laborals#(L.31/1995#de#

8#de#novembre)#durant#l'execució#de#l'obra#i,#en#particular,#en#les#tasques#

o# activitats# al# què# es# refereix# l'article# 10# del# R.D.# 1627/1997# de# 24#

d'octubre#sobre#Disposicions#mínimes#de#Seguretat#i#Salut#a#les#obres#de#

construcció:##

a) El#manteniment#de#l'obra#en#bon#estat#d'ordre#i#neteja.###

b) L'elecció# de# l'emplaçament# dels# llocs# i# àrees# de# treball,# tenint# en#

compte# les# seves# condicions#d'accés,# i# la#determinació#de# les# vies#o#

zones#de#desplaçament#o#circulació.###

c) La# manipulació# dels# diferents# materials# i# la# utilització# dels# mitjans#

auxiliars.###

d) El# manteniment,# el# control# previ# a# la# posta# en# servei# i# el# control#

periòdic#de# les# instal•lacions# i#dispositius#necessaris#per#a# l'execució#

de#l'obra,#a#fi#de#corregir#els#defectes#que#pugin#afectar#a#la#seguretat#

i#la#salut#dels#treballadors.###

e) La#delimitació#i#el#condicionament#de#les#zones#d'emmagatzematge#i#

dipòsit#dels#diferents#materials,#en#particular#si#es#tracta#de#matèries#

o#substàncies#perilloses.###

f) La#recollida#dels#materials#perillosos#utilitzats.###

g) L'emmagatzematge#i#l'eliminació#o#evacuació#dels#residus#i#deixalles.###
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h) L'adaptació,# d'acord# amb# l'evolució#de# l'obra,# del# període#de# temps#

efectiu# que# haurà# de# dedicarQse# als# diferents# treballs# o# fases# de#

treball.###

i) La#informació#i#coordinació#entre#els#contractistes,#subcontractistes#i#

treballadors#autònoms.###

j) Les# interaccions# i# incompatibilitats# amb#qualsevol# tipus#de# treball# o#

activitat#que#es#realitzi#en#l'obra#o#a#prop#del#lloc#de#l'obra.##

3. Aprovar# el# Pla# de# Seguretat# i# Salut# (PSS)# elaborat# pel# contractista# i,# si#

s’escau,# les# modificacions# que# s'hi# haguessin# introduït.# La# Direcció#

Facultativa# prendrà# aquesta# funció# quan# no# calgui# la# designació# de#

Coordinador.###

4. Organitzar#la#coordinació#d'activitats#empresarials#prevista#en#l'article#24#

de#la#Llei#de#Prevenció#de#Riscos#Laborals.###

5. Coordinar# les# accions# i# funcions# de# control# de# l'aplicació# correcta# dels#

mètodes#de#treball.###

6. Adoptar# les#mesures#necessàries# perquè#només#puguin# accedir# a# l'obra#

les#persones#autoritzades.###

El# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# en# la# fase# d'execució# de# l'obra# respondrà#

davant# del# Promotor,# del# compliment# de# la# seva# funció# com# staff# assessor#

especialitzat# en# Prevenció# de# la# Sinistralitat# Laboral,# en# colLlaboració# 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,#
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Direcció# d’Obra# o# Direcció# Facultativa,# Contractistes,# Subcontractistes,#

treballadors#autònoms#i#treballadors.##

2.3 PROJECTISTA!!

És# el# tècnic# habilitat# professionalment# que,# per# encàrrec# del# Promotor# i# amb#

subjecció#a#la#normativa#tècnica#i#urbanística#corresponent,#redacta#el#Projecte.##

Podran# redactar# projectes#parcials# del# Projecte,# o#parts# que#el# complementin,#

altres#tècnics,#de#forma#coordinada#amb#l'autor#d'aquest,#contant#en#aquest#cas,#

amb#la#colLlaboració#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.##

2.3.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

PROJECTISTA:!!

1. Tenir# en# consideració# els# suggeriments# del# Coordinador# de# Seguretat# i#

Salut#en# fase#de#Projecte#per# integrar#els#Principis#de# l'Acció#Preventiva#

(Art.# 15# L.# 31/1995),# prendre# les# decisions# constructives,# tècniques# i#

d'organització#que#puguin#afectar#a#la#planificació#dels#treballs#o#fases#de#

treball#durant#l'execució#de#les#obres.###

2. Acordar,# en# el# seu# cas,# amb# el# promotor# la# contractació# de#

colLlaboracions#parcials.###

2.4 DIRECTOR!D'OBRA!!

És#el#tècnic#habilitat#professionalment#que,#formant#part#de#la#Direcció#d’Obra#o#

Direcció# Facultativa,# dirigeix# el# desenvolupament# de# l'obra# en# els# aspectes#

tècnics,# estètics,#urbanístics# i#mediambientals,#de# conformitat#amb#el#Projecte#

que#el#defineix,#la#llicència#constructiva#i#d'altres#autoritzacions#preceptives#i#les#



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

16!

condicions#del# contracte,# amb# l'objecte#d'assegurar# l'adequació# al# fi# proposat.#

En#el#cas#que#el#Director#d'Obra#dirigeixi#a#més#a#més#l'execució#material#de#la#

mateixa,#assumirà#la#funció#tècnica#de#la#seva#realització#i#del#control#qualitatiu#i#

quantitatiu#de#l'obra#executada#i#de#la#seva#qualitat.##

Podran#dirigir#les#obres#dels#projectes#parcials#altres#tècnics,#sota#la#coordinació#

del#Director#d’Obra,#contant#amb#la#col•laboració#del#Coordinador#de#Seguretat#

i#Salut#en#fase#d’Obra,#nomenat#pel#Promotor.##

2.4.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!DIRECTOR!

D’OBRA:!!

1. Verificar# el# replanteig,# l’adequació# dels# fonaments,# estabilitat# dels#

terrenys# i#de# l’estructura#projectada#a# les# característiques#geotècniques#

del#terreny.##

2. Si#dirigeix# l’execució#material#de# l’obra,# verificar# la# recepció#d'obra#dels#

productes# de# construcció,# ordenant# la# realització# dels# assaigs# i# proves#

precises;# comprovar# els# nivells,# desploms,# influència# de# les# condicions#

ambientals# en# la# realització# dels# treballs,# els# materials,# la# correcta#

execució# i# disposició# dels# elements# constructius,# de# les# instal•lacions# i#

dels#Medis#Auxiliars#d’Utilitat#Preventiva#i#la#Senyalització,#d’acord#amb#el#

Projecte#i#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut.##

3. Resoldre# les# contingències# que# es# produeixin# a# l’obra# i# consignar# en# el#

Llibre# d’Ordres# i# Assistència# les# instruccions# necessàries# per# la# correcta#

interpretació# del# Projecte# i# dels# Medis# Auxiliars# d’Utilitat# Preventiva# i#

solucions#de#Seguretat#i#Salut#Integrada#previstes#en#el#mateix.###

4. Elaborar# a# requeriment# del# Coordinador# de# Seguretat# i# Salut# o# amb# la#

seva# conformitat,# eventuals# modificacions# del# projecte,# que# vinguin#

exigides#per#la#marxa#de#l’obra#i#que#puguin#afectar#a#la#Seguretat#i#Salut#

dels# treballs,# sempre# que# les# mateixes# s’adeqüin# a# les# disposicions#
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normatives# contemplades# a# la# redacció# del# Projecte# i# del# seu# Estudi# de#

Seguretat#i#Salut.###

5. Subscriure# l’Acta# de# Replanteig# o# començament# de# l’obra,# confrontant#

prèviament#amb#el#Coordinador#de#Seguretat#i#Salut#l’existència#prèvia#de#

l’Acta#d’Aprovació#del#Pla#de#Seguretat#i#Salut#del#contractista.##

6. Certificar# el# final# d’obra,# simultàniament# amb# el# Coordinador# de#

Seguretat,#amb#els#visats#que#siguin#preceptius.###

7. Conformar# les# certificacions# parcials# i# la# liquidació# final# de# les# unitats#

d’obra# i# de# Seguretat# i# Salut# executades,# simultàniament# amb# el#

Coordinador#de#Seguretat.###

8. Les# instruccions# i# ordres# que# doni# la# Direcció# d’Obra# o# Direcció#

Facultativa,#seran#normalment#verbals,#tenint#força#per#obligar#a#tots#els#

efectes.# Els# desviaments# respecte# al# compliment# del# Pla# de# Seguretat# i#

Salut,#s'anotaran#pel#Coordinador#al#Llibre#d’incidències###

9. Elaborar# i#subscriure#conjuntament#amb#el#Coordinador#de#Seguretat,# la#

Memòria# de# Seguretat# i# Salut# de# l’obra# finalitzada,# per# lliurarQla# al#

promotor,#amb#els#visats#que#foren#perceptius.##

2.5 CONTRACTISTA! O! CONSTRUCTOR! (EMPRESARI! PRINCIPAL)! I!

SUBCONTRACTISTES!!

!

DEFINICIÓ#DE#CONTRACTISTA:##

És#qualsevol#persona,#física#o#jurídica,#que#individual#o#colLlectivament,#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.##

#
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DEFINICIÓ#DE#SUBCONTRACTISTA:##

És#qualsevol#persona# física#o# jurídica#que#assumeix# contractualment#davant#el#

contractista,#empresari#principal,#el#compromís#de#realitzar#determinades#parts#

o# instalLlacions# de# l’obra,# amb# subjecció# al# contracte,# al# Projecte# i# al# Pla# de#

Seguretat,#del#Contractista,#pel#que#es#regeix#la#seva#execució.##

2.5.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

CONTRACTISTA!I/O!SUBCONTRACTISTA:!!

1. El# Contractista# haurà# d’executar# l’obra# amb# subjecció# al# Projecte,#

directrius# de# l’Estudi# i# compromisos# del# Pla# de# Seguretat# i# Salut,# a# la#

legislació# aplicable# i# a# les# instruccions# del# Director# d’Obra,# i# del#

Coordinador# de# Seguretat# i# Salut,# amb# la# finalitat# de# dur# a# terme# les#

condicions# preventives# de# la# sinistralitat# laboral# i# l’assegurament# de# la#

qualitat,# compromeses# en# el# Pla# de# Seguretat# i# Salut# i# exigides# en# el#

Projecte###

2. Tenir# acreditació# empresarial# i# la# solvència# i# capacitació# tècnica,#

professional# i# econòmica# que# l’habiliti# per# al# compliment# de# les#

condicions#exigibles#per#actuar#com#constructor# (i/o# subcontractista,#en#

el#seu#cas),#en#condicions#de#Seguretat#i#Salut.###

3. Designar# al# Cap# d’Obra# que# assumirà# la# representació# tècnica# del#

Constructor#(i/o#Subcontractista,#en#el#seu#cas),#a#l’obra#i#que#per#la#seva#

titulació#o#experiència#haurà#de#tenir#la#capacitat#adequada#d’acord#amb#

les#característiques#i#complexitat#de#l’obra.###

4. Assignar#a#l’obra#els#medis#humans#i#materials#que#la#seva#importància#ho#

requereixi.###

5. Formalitzar# les#subcontractacions#de#determinades#parts#o# instalLlacions#

de#l’obra#dins#dels#límits#establerts#en#el#Contracte.###

6. Redactar# i# signar#el#Pla#de#Seguretat# i#Salut#que#desenvolupi# l’Estudi#de#

Seguretat# i# Salut# del# Projecte.# El# Subcontractista# podrà# incorporar# els#



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

19!

suggeriments#de#millora#corresponents#a#la#seva#especialització,#en#el#Pla#

de# Seguretat# i# Salut# del# Contractista# i# presentarQlos# a# l’aprovació# del#

Coordinador#de#Seguretat.###

7. El# representant# legal# del# Contractista# signarà# l’Acta# d’Aprovació# del# Pla#

de#Seguretat#i#Salut#conjuntament#amb#el#Coordinador#de#Seguretat.###

8. Signar#l’Acta#de#Replanteig#o#començament#i#l’Acta#de#Recepció#de#l’obra.#

9. Aplicarà#els#Principis#de#l'Acció#Preventiva#que#recull#l'article#15#de#la#Llei#

de# Prevenció# de# Riscos# Laborals,# en# particular,# en# desenvolupar# les#

tasques# o# activitats# indicades# en# l'esmentat# article# 10# del# R.D.#

1627/1997:##

a) Complir# i# fer# complir# al# seu# personal# allò# establert# en# el# Pla# de#

Seguretat#i#Salut#(PSS).###

b) Complir# la# normativa# en# matèria# de# prevenció# de# riscos# laborals,#

tenint# en# compte,# si# s'escau,# les#obligacions#que# fan# referència# a# la#

coordinació#d'activitats#empresarials#previstes#en#l'article#24#de#la#Llei#

de# Prevenció# de# Riscos# Laborals,# i# en# conseqüència# complir# el# R.D.#

171/2004,# i# també# complir# les# disposicions#mínimes# establertes# en#

l'annex#IV#del#R.D.#1627/1997,#durant#l'execució#de#l'obra.###

c) Informar# i# facilitar# les# instruccions# adequades# als# treballadors#

autònoms#sobre#totes#les#mesures#que#s'hagin#d'adoptar#pel#que#fa#a#

la#seguretat#i#salut#a#l'obra.###

d) Atendre#les#indicacions#i#complir# les#instruccions#del#Coordinador#en#

matèria#de#seguretat#i#salut#durant#l'execució#de#l'obra,#i#si#és#el#cas,#

de#la#Direcció#Facultativa.###

10. Els# Contractistes# i# Subcontractistes# seran# responsables# de# l'execució#

correcta#de#les#mesures#preventives#fixades#en#el#Pla#de#Seguretat#i#Salut#

(PSS)#en#relació#amb#les#obligacions#que#corresponen#directament#a#ells#

o,#si#escau,#als#treballadors#autònoms#que#hagin#contractat.###
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11. A#més,#els#Contractistes# i#Subcontractistes# respondran#solidàriament#de#

les# conseqüències# que# es# derivin# de# l'incompliment# de# les# mesures#

previstes# al# Pla,# als# termes# de# l'apartat# 2# de# l'article# 42# de# la# Llei# de#

Prevenció#de#Riscos#Laborals.###

12. El#Contractista#principal#haurà#de#vigilar#el# compliment#de# la#normativa#

de# prevenció# de# riscos# laborals# per# part# de# les# empreses#

Subcontractistes.###

13. Abans#de# l’inici#de# l’activitat#a# l’obra,#el#Contractista#principal#exigirà#als#

Subcontractistes#que#acreditin#per#escrit#que#han#realitzat,#per#als#treballs#

a# realitzar,# l’avaluació# de# riscos# i# la# planificació# de# la# seva# activitat#

preventiva.# Així# mateix,# el# Contractista# principal# exigirà# als#

Subcontractistes# que# acreditin# per# escrit# que# han# complert# les# seves#

obligacions#en#matèria#d’informació# i# formació#respecte#als# treballadors#

que#hagin#de#prestar#servei#a#l’obra.###

14. El# Contractista# principal# haurà# de# comprovar# que# els# Subcontractistes#

que# concorren# a# l’obra# han# establert# entre# ells# els#medis# necessaris# de#

coordinació.###

15. Les# responsabilitats# del# Coordinador,# de# la# Direcció# Facultativa# i# del#

Promotor#no#eximiran#de# les#seves#responsabilitats#als#Contractistes# i#al#

Subcontractistes.###

16. El# Constructor# serà# responsable# de# la# correcta# execució# dels# treballs#

mitjançant# l'aplicació# de# Procediments# i# Mètodes# de# Treball#

intrínsecament# segurs# (SEGURETAT# INTEGRADA),# per# assegurar# la#

integritat#de#les#persones,#els#materials#i#els#mitjans#auxiliars#fets#servir#a#

l'obra.###

17. El#Contractista#principal#facilitarà#per#escrit#a#l'inici#de#l'obra,#el#nom#del#

Director#Tècnic,#que#serà#creditor#de#la#conformitat#del#Coordinador#i#de#

la#Direcció#Facultativa.#El#Director#Tècnic#podrà#exercir#simultàniament#el#

càrrec# de# Cap#d'Obra,# o# bé,# delegarà# l'esmentada# funció# a# altre# tècnic,#
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Cap#d'Obra,#amb#coneixements# contrastats# i# suficients#de#construcció# a#

peu#d'obra.#El#Director#Tècnic,#o#en#absència#el#Cap#d'Obra#o#l'Encarregat#

General,# ostentaran# successivament# la# prelació# de# representació# del#

Contractista#a#l'obra.##

18. El# representant# del# Contractista# a# l'obra,# assumirà# la# responsabilitat# de#

l'execució# de# les# activitats# preventives# incloses# al# present# Plec# i# el# seu#

nom#figurarà#al#Llibre#d'Incidències.##

19. Serà# responsabilitat# del# Contractista# i# del# Director# Tècnic,# o# del# Cap#

d'Obra# i/o# Encarregat# en# el# seu# cas,# l'incompliment# de# les# mesures#

preventives,# a# l'obra# i# entorn# material,# de# conformitat# a# la# normativa#

legal#vigent.###

20. El# Contractista# també# serà# responsable# de# la# realització# del# Pla# de#

Seguretat# i# Salut# (PSS),#així# com#de# l'específica#vigilància# i# supervisió#de#

seguretat,#tant#del#personal#propi#com#subcontractat,#així#com#de#facilitar#

les# mesures# sanitàries# de# caràcter# preventiu# laboral,# formació,#

informació# i# capacitació# del# personal,# conservació# i# reposició# dels#

elements#de#protecció#personal#dels#treballadors,#càlcul#i#dimensions#dels#

Sistemes# de# Proteccions# ColLlectives# i# en# especial,# les# baranes# i#

passarelLles,# 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.##
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21. El# Director# Tècnic# (o# el# Cap# d'Obra),# visitaran# l'obra# com# a#mínim# amb#

una# cadència# diària# i# hauran# de# donar# les# instruccions# pertinents# a#

l'Encarregat#General,#que#haurà#de#ser#una#persona#de#provada#capacitat#

pel# càrrec,# haurà#d’estar# present# a# l'obra#durant# la# realització#de# tot# el#

treball# que# s'executi.# Sempre# que# sigui# preceptiu# i# no# existeixi# altra#

designada# a# l'efecte,# s'entendrà# que# l'Encarregat# General# és# al# mateix#

temps#el#Supervisor#General#de#Seguretat#i#Salut#del#Centre#de#Treball#per#

part# del# Contractista,# amb# independència# de# qualsevol# altre# requisit#

formal.###

22. L'acceptació#expressa#o#tàcita#del#Contractista#pressuposa#que#aquest#ha#

reconegut# l'emplaçament# del# terreny,# les# comunicacions,# accessos,#

afectació# de# serveis,# característiques# del# terreny,# mides# de# seguretats#

necessàries,# etc.# i# no# podrà# alLlegar# en# el# futur# ignorància# d'aquestes#

circumstàncies.###

23. El#Contractista#haurà#de#disposar#de#les#pòlisses#d'assegurança#necessària#

per# a# cobrir# les# responsabilitats# que# puguin# esdevenir# per# motius# de#

l'obra#i#el#seu#entorn,#i#serà#responsable#dels#danys#i#prejudicis#directes#o#

indirectes# que# pugui# ocasionar# a# tercers,# tant# per# omissió# com# per#

negligència,# imprudència# o# imperícia# professional,# del# personal# al# seu#

càrrec,# així# com# del# Subcontractistes,# industrials# i/o# treballadors#

autònoms#que#intervinguin#a#l'obra.###

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,#



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

23!

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.##

1. 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.##

2. 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.##

3. 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#instalLlacions#de#la#pròpia#obra#o#limítrofs.#

4. El# Contractista# i/o# Subcontractistes# tenen# absolutament# prohibit# l'ús#

d'explosius# sense# autorització# escrita# de# la# Direcció# d’Obra# o# Direcció#

Facultativa.##

5. 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#avalantQhi#la#idoneïtat#d'aquell#per#a#realitzar#la#

seva#feina,#en#aquesta#obra#en#concret.###
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6. Tot# operador# de# grua# mòbil# haurà# d'estar# en# possessió# del# carnet# de#

gruista# segons# l'Instrucció# Tècnica# Complementaria# "MIEQAEMQ4"#

aprovada# per# RD# #837/2003# expedit# pel# òrgan# competent# o# en# el# seu#

defecte# certificat# de# formació# emés# per# entitat# reconeguda;# tot# ell# per#

garantir# el# total# coneixement# dels# equips# de# treballs# de# forma# que# es#

pugui#garantir#el#màxim#de#seguretat#a#les#tasques#a#desenvolupar.##

7. 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#

l'especificacions#establertes#a#l'ITC#"MIEQAEMQ4".##

2.6 TREBALLADORS!AUTÒNOMS!!

Persona# física# diferent# al# Contractista# i/o# Subcontractista# que# realitzarà# de#

forma# personal# i# directa# una# activitat# professional,# sense# cap# subjecció# a# un#

contracte# de# treball,# i# que# assumeix# contractualment# davant# el# Promotor,# el#

Contractista#o#el#Subcontractista#el#compromís#de#realitzar#determinades#parts#

o#instalLlacions#de#l’obra.##

2.6.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

TREBALLADOR!AUTÒNOM:!!

1. Aplicar#els#Principis#de#l'Acció#Preventiva#que#es#recullen#en#l'article#15#de#

la#Llei#de#Prevenció#de#Riscos#Laborals,#en#particular,#en#desenvolupar#les#

tasques#o#activitats#indicades#en#l'article#10#del#R.D.#1627/1997.###

2. Complir# les# disposicions# mínimes# de# seguretat# i# salut,# que# estableix#

l'annex#IV#del#R.D.#1627/1997,#durant#l'execució#de#l'obra.###

3. Complir# les#obligacions#en#matèria#de#prevenció#de# riscos#que#estableix#

pels# treballadors# l'article# 29,# 1,2,# de# la# Llei# de# Prevenció# de# Riscos#

Laborals.###
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4. Ajustar# la# seva# actuació# en# l'obra# conforme# als# deures# de# coordinació#

d'activitats#empresarials#establerts#en#l'article#24#de#la#Llei#de#Prevenció#

de# Riscos# Laborals,# participant,# en# particular,# en# qualsevol# mesura#

d'actuació#coordinada#que#s'hagi#establert.##

5. Utilitzar# els# equips# de# treball# d'acord# amb# allò# disposat# en# el# R.D.#

1215/1997,# de# 18# de# juliol,# pel# qual# s'estableixen# les# disposicions#

mínimes#de#seguretat#i#salut#per#a#la#utilització#dels#equips#de#treball#per#

part#dels#treballadors.###

6. Escollir#i#utilitzar#els#equips#de#protecció#individual,#segons#preveu#el#R.D.#

773/1997,#de#30#de#maig,#sobre#disposicions#mínimes#de#seguretat#i#salut#

relativa# a# la# utilització# dels# equips# de#protecció# individual# per# part# dels#

treballadors.###

7. Atendre# les# indicacions# i# complir# les# instruccions# del# Coordinador# en#

matèria#de#seguretat#i#de#salut#durant#l'execució#de#l'obra#i#de#la#Direcció#

d’Obra#o#Direcció#Facultativa,#si#n'hi#ha.###

8. Els# treballadors#autònoms#hauran#de#complir#allò#establert#en#el#Pla#de#

Seguretat#i#Salut#(PSS):##

a) La#maquinària,#els#aparells# i# les#eines#que#s'utilitzen#a# l'obra,#han#de#

respondre# a# les# prescripcions# de# seguretat# i# salut,# equivalents# i#

pròpies,# dels# equipaments# de# treball# que# l'empresari# Contractista#

posa#a#disposició#dels#seus#treballadors.###

b) Els# autònoms# i# els# empresaris# que# exerceixen# personalment# una#

activitat# a# l'obra,# han#d'utilitzar# equipament# de#protecció# individual#

apropiat,# i# respectar# el# manteniment# en# condicions# d'eficàcia# dels#

diferents#sistemes#de#protecció#col•lectiva#instal•lats#a#l'obra,#segons#

el#risc#que#s'ha#de#prevenir#i#l'entorn#del#treball.###
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2.7 TREBALLADORS!!

Persona#física#diferent#al#Contractista,#Subcontractista#i/o#Treballador#Autònom#

que#realitzarà#de#forma#personal#i#directa#una#activitat#professional#remunerada#

per# compte# aliè,# amb# subjecció# a# un# contracte# laboral,# i# que# assumeix#

contractualment#davant#l’empresari#el#compromís#de#desenvolupar#a#l’obra#les#

activitats# corresponents# a# la# seva# categoria# i# especialitat# professional,# seguint#

les#instruccions#d’aquell.##

2.7.1 COMPETÈNCIES!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!

TREBALLADOR:!!

1. El# deure# d'obeir# les# instruccions# del# Contractista# en# allò# relatiu# a#

Seguretat#i#Salut.###

2. El#deure#d'indicar#els#perills#potencials.###

3. Té#responsabilitat#dels#actes#personals.###

4. Té# el# dret# a# rebre# informació# adequada# i# comprensible# i# a# formular#

propostes,# en# relació# a# la# seguretat# i# salut,# en# especial# sobre# el# Pla# de#

Seguretat#i#Salut#(PSS).###

5. Té#el#dret#a#la#consulta#i#participació,#d'acord#amb#l'article#18,#2#de#la#Llei#

de#Prevenció#de#Riscos#Laborals.###

6. Té#el#dret#a#adreçarQse#a#l'autoritat#competent.###

7. Té#el#dret#a#interrompre#el#treball#en#cas#de#perill#imminent#i#seriós#per#a#

la#seva#integritat#i#la#dels#seus#companys#o#tercers#aliens#a#l'obra.###

8. Té# el# dret# de# fer# us# i# el# fruit# d’unes# instal•lacions# provisionals# de#

Salubritat# i# Confort,# previstes# especialment# pel# personal# d’obra,#

suficients,# adequades# i# dignes,# durant# el# temps# que# duri# la# seva#

permanència#a#l’obra.###
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3 DOCUMENTACIÓ!PREVENTIVA!DE!CARÀCTER!CONTRACTUAL!

3.1 INTERPRETACIÓ! DELS! DOCUMENTS! VINCULANTS! EN! MATÈRIA!

DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

Excepte# en# el# cas# que# l’escriptura# del# Contracte# o# Document# de# Conveni#

Contractual# ho# indiqui# específicament# d’altra#manera,# l’ordre# de# prelació# dels#

Documents#contractuals#en#matèria#de#Seguretat# i#Salut#per#aquesta#obra#serà#

el#següent:##

1. Escriptura#del#Contracte#o#Document#del#Conveni#Contractual.###

2. Bases#del#Concurs.###

3. Plec#de#Prescripcions#per#la#Redacció#dels#Estudis#de#Seguretat#i#Salut#i#la#

Coordinació#de#Seguretat#i#salut#en#fases#de#Projecte#i/o#d’Obra.###

4. Plec#de#Condicions#Generals#del#Projecte#i#de#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut.#

##

5. Plec#de#Condicions#Facultatives# i# Econòmiques#del#Projecte# i#de# l’Estudi#

de#Seguretat#i#Salut.###

6. Procediments#Operatius#de#Seguretat#i#Salut#i/o#Procediments#de#control#

Administratiu#de#Seguretat,#redactats#durant#la#redacció#del#Projecte#i/o#

durant#l’Execució#material#de#l’Obra,#pel#Coordinador#de#Seguretat.###

7. Plànols#i#Detalls#Gràfics#de#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut.###

8. Pla#d’Acció#Preventiva#de#l’empresariQcontractista.###

9. Pla# de# Seguretat# i# Salut# de# desenvolupament# de# l’Estudi# de# Seguretat# i#

Salut#del#Contractista#per#l’obra#en#qüestió.###

10. Protocols,# procediments,# manuals# i/o# Normes# de# Seguretat# i# Salut#

interna#del#Contractista#i/o#Subcontractistes,#d’aplicació#en#l’obra.###

Feta#aquesta#excepció,#els#diferents#documents#que#constitueixen#el#Contracte#

seran# considerats# com#mútuament# explicatius,# però# en# el# cas# d’ambigüitats# o#
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discrepàncies# interpretatives# de# temes# relacionats# amb# la# Seguretat,# seran#

aclarides# i# corregides# pel# Director# d’Obra# qui,# desprès# de# consultar# amb# el#

Coordinador#de#Seguretat,# farà# l’ús#de# la# seva# facultat#d’aclarir# al#Contractista#

les#interpretacions#pertinents.##

Si# en# el# mateix# sentit,# el# Contractista# descobreix# errades,# omissions,#

discrepàncies#o#contradiccions#tindrà#que#notificarQho#immediatament#per#escrit#

al#Director#d’Obra#qui#desprès#de# consultar#amb#el#Coordinador#de#Seguretat,#

aclarirà# ràpidament# tots# els# assumptes,# notificant# la# seva# resolució# al#

Contractista.#Qualsevol# treball# relacionat#amb# temes#de#Seguretat# i# Salut,#que#

hagués# estat# executat# pel# Contractista# sense# prèvia# autorització# del# Director#

d’Obra# o# del# Coordinador# de# Seguretat,# serà# responsabilitat# del# Contractista,#

restant# el#Director# d’Obra# i# el# Coordinador#de# Seguretat,# eximits# de#qualsevol#

responsabilitat# derivada# de# les# conseqüències# de# les# mesures# preventives,#

tècnicament# inadequades,# que# hagin# pogut# adoptar# el# Contractista# pel# seu#

compte.##

En#el# cas#que#el# contractista#no#notifiqui#per#escrit#el#descobriment#d’errades,#

omissions,# discrepàncies# o# contradiccions,# això,# no# tan# sols# no# l’eximeix# de#

l’obligació#d’aplicar#les#mesures#de#Seguretat#i#Salut#raonablement#exigibles#per#

la#reglamentació#vigent,#els#usos#i#la#praxi#habitual#de#la#Seguretat#Integrada#en#

la# construcció,# que# siguin# manifestament# indispensables# per# dur# a# terme#

l’esperit#o#la#intenció#posada#en#el#Projecte#i#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut,#si#no#

que# hauran# de# ser# materialitzats# com# si# haguessin# estat# completes# i#

correctament#especificades#en#el#Projecte#i#el#corresponent#Estudi#de#Seguretat#

i#Salut.##

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#
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esmentat# en# cap# altre,# tindrà# el# mateix# caràcter# contractual# que# si# s’hagués#

recollit#en#tots.##

3.2 VIGÈNCIA!DE!L'ESTUDI!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

El# Coordinador# de# Seguretat,# a# la# vista# dels# continguts# del# Pla# de# Seguretat# i#

Salut#aportat#pel#Contractista,#com#document#de#gestió#preventiva#d’adaptació#

de# la# seva#pròpia# ‘‘cultura#preventiva# interna#d’empresa’‘#el#desenvolupament#

dels#continguts#del#Projecte#i#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut#per#l’execució#material#

de#l’obra,#podrà#indicar#en#l’Acta#d’Aprovació#del#Pla#de#Seguretat,#la#declaració#

expressa# de# subsistència,# d’aquells# aspectes# que# puguin# estar,# a# criteri# del#

Coordinador,#millor# desenvolupats# en# l’Estudi# de# Seguretat,# com# ampliadors# i#

complementaris#dels#continguts#del#Pla#de#Seguretat#i#Salut#del#Contractista.##

Els# Procediments# Operatius# i/o# Administratius# de# Seguretat,# que# pugessin#

redactar#el#Coordinador#de#Seguretat#i#Salut#amb#posterioritat#a#l’Aprovació#del#

Pla# de# Seguretat# i# Salut,# tindrà# la# consideració# de# document# de#

desenvolupament#de#l’Estudi#i#Pla#de#Seguretat,#essent,#per#tant,#vinculants#per#

les#parts#contractants.##

3.3 PLA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!DEL!CONTRACTISTA!!

D’acord#al#que#es#disposa#el#R.D.#1627#/#1997,#cada#contractista#està#obligat#a#

redactar,#abans#de# l’inici#dels#seus#treballs#a# l’obra,#un#Pla#de#Seguretat# i#Salut#

adaptant# aquest# E.S.S.# als# seus#medis,#mètodes# d'execució# i# al# ‘‘PLA# D’ACCIÓ#

PREVENTIVA# INTERNA#D’EMPRESA’‘,# realitzat# de# conformitat# al# R.D.39# /# 1997#

‘‘LLEI#DE#PREVENCIÓ#DE#RISCOS#LABORALS’‘#(Arts.#1,#2#ap.#1,#8#i#9)#.##

El# Contractista# en# el# seu# Pla# de# Seguretat# i# Salut# està# obligat# a# incloure# els#

requisits# formals# establerts# a# l’Art.# 7# del# R.D.# 1627/# 1997,# no# obstant,# el#
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Contractista# té# plena# llibertat# per# estructurar# formalment# aquest# Pla# de#

Seguretat#i#Salut#.##

El#Contractista,#en#el#seu#Pla#de#Seguretat# i#Salut,#adjuntarà,#com#a#mínim,#els#

plànols#següents#amb#els#continguts#que#en#cada#cas#s’indiquen.#

!Plànol!o!Plànols!de!situació!amb!les!característiques!de!l’entorn.!Indicant:!!

Q Ubicació#dels#serveis#públics.###

Q Electricitat.###

Q Clavegueram.###

Q Aigua#potable.###

Q Gas.###

Q Oleoductes.###

Q Altres.###

Q Situació#i#amplada#dels#carrers#(reals#i#previstos).###

Q Accessos#al#recinte.##

Q Garites#de#control#d’accessos.###

Q Acotat#del#perímetre#del#solar.###

Q Distàncies#de#l’edifici#amb#els#límits#del#solar.###

Q Edificacions#veïnes#existents.###

Q Servituds.##

Plànols# en# planta# d’ordenació# general# de# l’obra,# segons# les# diverses# fases#

#previstes#en#funció#del#seu#pla#d’execució#real.#Indicant:##

! Tancament#del#solar.###

! Murs#de#contenció,#atalussats,#pous,#talls#del#terreny#i#desnivells.###

! Nivells# definitius# dels# diferents# accessos# al# solar# i# rasants# de# vials#

#colindants.###
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! Ubicació#d’instalLlacions#d’implantació#provisional#per#al#personal#d’obra:##

Q Banys:#Equipament#(lavabos,#retretes,#dutxes,#escalfador..,).###

Q Vestuaris# del# personal:# Equipament# (taquilles,# bancs# correguts,#

estufes..,).###

Q Refectori# o# Menjador:# Equipament# (taules,# seients,# escalfaplats,#

#frigorífic..,).##

Q Farmaciola:#Equipament.###

Q Altres.###

! Llocs#destinats#a#apilaments.###

Q Àrids#i#materials#ensitjats.###

Q Armadures,#barres,#tubs#i#biguetes.##Materials#paletitzats.##

Q Fusta.###

Q Materials#ensacats.##

Q Materials#en#caixes.###

Q Materials#en#bidons.##

Q Materials#solts.###

Q Runes#i#residus.###

Q Ferralla.##

Q Aigua.###

Q Combustibles.###

Q Substàncies#tòxiques.###

Q Substàncies#explosives#i/o#deflagrants.###

! Ubicació#de#maquinària#fixa#i#àmbit#d’influència#previst.###
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Q Aparells# de# manutenció# mecànica:# grues# torre,# muntacàrregues,#

#cabrestants,# maquinetes,# baixants# de# runes,# cintes#

transportadores,#bomba##d’extracció#de#fluids.###

Q Estació#de#formigonat.###

Q Sitja#de#morter.###

Q Planta#de#piconament#i/o#selecció#d’àrids.###

! Circuits# de# circulació# interna# de# vehicles,# límits# de# circulació# i# zones#

#d’aparcament.#Senyalització#de#circulació.###

! Circuits# de# circulació# interna# del# personal# d’obra.# Senyalització# de#

#Seguretat.###

! Esquema#d’instalLlació#elèctrica#provisional.###

! Esquema#d’instalLlació#d’ilLluminació#provisional.###

! Esquema#d’instalLlació#provisional#de#subministrament#d’aigua.##

Plànols!en!planta!i!seccions!d’instalalació!de!Sistemes!de!Protecció!Colalectiva.!!

#(*)#Representació#cronològica#per#fases#d’execució.###

Q Protecció# en#previsió#de# caigudes#de#persones#o#objectes#des#de#

buits#verticals#de#façanes:##

Q Ubicació# de# bastida# porticada# d’estructura# tubular# cobrint# la#

totalitat# dels# fronts# de# façana# en# avançament# simultani# a#

l’execució# d’estructura# fins# l’acabament# de# tancaments# i#

coberta.(*).##

(*)#Sistema#de#Protecció#ColLlectiva#preferent#

Q Ubicació# i# replanteig#del#conjunt#de#forques#metàl•liques# i#xarxes#

de#seguretat.(*).##
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(*)# En# cas# de# no# realitzarQse# seguretat# integrada# amb# bastides#

tubulars,#prèvia#justificació#en#l‘ESS.##

Q Ubicació#i#replanteig#de#xarxes#de#desencofrat.##

Q Ubicació#i#replanteig#de#baranes#de#seguretat#(*).##

(*)# En# cas# de# no# realitzarQse# seguretat# integrada# amb# bastides#

tubulars,#prèvia#justificació#en#l’ESS.##

Q Ubicació#i#replanteig#de#marquesines#en#voladís#de#seguretat#(*).#

#(*)# En# cas# de# no# realitzarQse# seguretat# integrada# amb# bastides#

tubulars,#prèvia#justificació#en#l‘ESS.##

Q Protecció# en#previsió#de# caigudes#de#persones#o#objectes#des#de#

buits#verticals#d’escales:##

Q Ubicació#i#replanteig#de#xarxes#verticals#de#seguretat#en#perímetre#

i#buit#de#travessers#d’escales#(*).##

(*)#Sistema#de#Protecció#ColLlectiva#preferent.###

Q Ubicació# i# replanteig#de#baranes#de#seguretat#en#perímetre# i#buit#

de##travessers#d’escales.###

Q Protecció# en#previsió#de# caigudes#de#persones#o#objectes#des#de#

buits# #horitzontals# de# patis# de# llums,# xemeneies,# buits#

d’instalLlacions#i#encofrats.###

Q Ubicació# i# replanteig# de# condemna# amb# malla# electrosoldada#

enjovat#en#el##cèrcol#perimetral#(*).##

(*)#Sistema#de#Protecció#ColLlectiva#preferent#en#forjat###
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Q Ubicació# i# replanteig#de#xarxes#horitzontals#de# seguretat#en#patis#

interiors.###

Q Planta# d’estructura# amb# ubicació# i# replanteig# de# xarxes#

horitzontals# de# #seguretat# sota# taulers# i# sotaponts# d’encofrats#

horitzontals#recuperables.###

Q Ubicació# i# replanteig# d’entarimat# horitzontal# de# fusta# colada# en#

passos##d’instalLlacions,#arquetes#i#registres#provisionals.###

Q Ubicació#i#replanteig#de#barana#perimetral#de#seguretat.#

Plànols!de!proteccions!en!plataformes!i!zones!de!pas.!Contingut:!!

Q PassarelLles#(ubicació#i#elements#constitutius).###

Q Escales#provisionals.###

Q Detalls#de#tapes#provisionals#d’arquetes#o#de#buits.###

Q Abalisament#i#senyalització#de#zones#de#pas.###

Q Condemna# d’accessos# i# proteccions# en# contenció# d’estabilitat# de#

terrenys.###

Q Ubicació#de#bastides#penjades:#Projecte#i#replanteig#dels#pescants#i#

les##guindoles.###

Q Sàgola# de# cable# per# a# ancoratge# i# lliscament# de# cinturó# de#

seguretat#en##perímetres#exteriors#amb#risc#de#caigudes#d’altura.##

Plànol#o#plànols#de#distribució#d’elements#de#seguretat#per#a#l’ús#i#

manteniment##posterior#de#l’obra#executada#(*).##

Q Bastides# suspeses# sobre# guindoles# carrileres# per# a# neteja# de#

façana.##

Q Plataformes# lliscants# sobre# carrils# per# a# manteniment# de#

paraments#verticals.###
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Q Bastides#especials.###

Q Plataformes#en#voladís# i#moll#de#descàrrega#escamotejables#per#a#

#introducció#i#evacuació#d’equips.###

Q Baranes# perimetrals# escamotejables# per# a# treballs# de#

manteniment#en##cobertes#no#transitables.###

Q Escales# de# gat# amb# enclavament# d’accessos# i# equipament# de#

Sistema#de##Protecció#ColLlectiva.###

Q Replanteig# d’ancoratges# i# sàgoles# per# a# cinturons# en# façanes,#

xemeneies,##finestrals#i#patis.###

Q Replanteig#de#pescants#escamotejables#o#bigues#retràctils.###

Q Escala#d’incendis#i/o#mànega#tèxtil#ignífuga#d’evacuació.###

Q Altres.###

(*)# Tant# sols# en# cas# que# estiguin# contemplats# en# el# Projecte#

Executiu.##

Plànol!d’evacuació!interna!d’accidentats!(*).!!

Q #Plànol#de#carrers#per#a#evacuació#d’accidentats#en#obres#urbanes.#

Q Plànol# de# carreteres# per# a# evacuació# d’accidentats# en# obres#

aïllades.###

(*)#Tant#sols#per#a#obres#complexes#o#especials.##

Altres.#

3.4 !EL!''LLIBRE!D'INCIDÈNCIES''!!

A# l'obra# existirà,# adequadament# protocolitzat,# el# document# oficial# ‘‘LLIBRE#

D'INCIDÈNCIES’‘,# facilitat#per# la#Direcció#d’Obra#o#Direcció#Facultativa,#visat#pel#
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ColLlegi# Professional# corresponent# (O.# Departament# de# Treball# 22# Gener# de#

1998#D.O.G.C.#2565#Q27.1.1998).###

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# realitzarQli# les# anotacions# que#

considerin# adient# respecte# a# les# desviacions# en# el# compliment# del# Pla# de#

Seguretat# i# Salut,# per# a# que# el# Contractista# procedeixi# a# la# seva# notificació# a#

l'Autoritat#Laboral,#en#un#termini#inferior#a#24#hores.##

3.5 CARÀCTER! VINCULANT! DEL! CONTRACTE! O! DOCUMENT! DEL!

''CONVENI! DE! PREVENCIÓ! I! COORDINACIÓ''! I! DOCUMENTACIÓ!

CONTRACTUAL!ANNEXA!EN!MATÈRIA!DE!SEGURETAT!!

El#CONVENI#DE#PREVENCIÓ#i#COORDINACIÓ#subscrit#entre#el#Promotor#(o#el#seu#

representant),# Contractista,# Projectista,# Coordinador# de# Seguretat,# Direcció#

d’Obra# o# Direcció# Facultativa# i# Representant# Sindical# Delegat# de# Prevenció,#

podrà#ésser#elevat#a#escriptura#pública#a#requeriment#de#les#parts#atorgants#del#

mateix,#essent#de#compte#exclusiva#del#Contractista#totes#les#despeses#notarials#

i#fiscals#que#es#derivin.##

El#Promotor#podrà#prèvia#notificació#escrita#al#Contractista,#assignar#totes#o#part#

de#les#seves#facultats#assumides#contractualment,#a#la#persona#física,#jurídica#o#

corporació#que#tingues#a#be#designar#a#l’efecte,#segons#procedeixi.##

Els# terminis# i# provisions# de# la# documentació# contractual# contemplada# en#

l’apartat# 2.1.# del# present# Plec,# junt# amb# els# terminis# i# provisions# de# tots# els#

documents# aquí# incorporats# per# referència,# constitueixen# l’acord# ple# i# total#
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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#

contenciósQadministratiu#d’acord#amb# la#normativa# reguladora#de# l’esmentada#

jurisdicció.##
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4 NORMATIVA!LEGAL!D'APLICACIÓ!!

Per#a#la#realització#del#Pla#de#Seguretat#i#Salut,#el#Contractista#tindrà#en#compte#

la# normativa# existent# i# vigent# en# el# decurs# de# la# redacció# de# l’ESS# (o# EBSS),#

obligatòria#o#no,#que#pugui#ésser#d’aplicació.##

A#títol#orientatiu,# i#sense#caràcter# limitatiu,#s’adjunta#una#relació#de#normativa#

aplicable.# El#Contractista,#no#obstant,# afegirà#al# llistat# general#de# la#normativa#

aplicable#a#la#seva#obra#les#esmenes#de#caràcter#tècnic#particular#que#no#siguin#a#

la#relació#i#correspongui#aplicar#al#seu#Pla.##

4.1 TEXTOS!GENERALS!!

Q Convenis#colLlectius.###

Q #“Reglamento#de#seguridad#e#higiene#en#el#trabajo#en#la#industria#de#la#

#construcción.# OM# 20# de#mayo# de# 1952# (BOE# 15# de# junio# de# 1958)”.#

Modificada#per#“Orden#10#de#diciembre#de#1953#(BOE#2#de#febrero#de#

1956)”#i#“Orden#23#de#de#septiembre#1966#(BOE#1#de#octubre#de#1966)”.#

Derogada# parcialment# per# “Orden# 20# de# enero# de# 1956# (BOE# 2# de#

febrero#de#1956)”#i#“R.D.#2177/2004#(BOE#13#de#noviembre#de#2004)”.###

Q “Ordenanza# laboral# de# la# construcción,# vidrio# y# cerámica.# OM# 28# de#

agosto# de# 1970# (BOE# 5,# 7,# 8,# 9# de# septiembre# de# 1970)”,# en# vigor#

capítols#VI#i#XVI#i#les#modificacions#“Orden#22#de#marzo#de#1972#(BOE#31#

de#marzo#de#1972)”,#“Orden#28#de#julio#(BOE#10#de#agosto#de#1972)”#i#

“Orden# 27# de# julio# de# 1973# (BOE# 31# de# julio# de# 1973)”.# Derogada#

parcialment# per# “Orden# 28# de# diciembre# (BOE# 29# de# diciembre# de#

1994)”.###

Q “Ordenanza# general# de# seguridad# e# higiene# en# el# trabajo.# OM# 9# de#

marzo#de#1971#(BOE#16#de#marzo#de#1971)”,#en#vigor#parts#del#títol# II.#

Derogada# parcialment# per# “R.D.# 1316/1989# (BOE# 2# de# noviembre# de#
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1989)”,#“Ley#31/1995#(BOE#10#de#noviembre#de#1995)”,#R.D.#486/1997#

(BOE#23#de#abril#de#1997)”,#“R.D.#664/1997#(BOE#24#de#mayo#de#1997)”,#

“R.D.#665/1997#(BOE#24#de#mayo#de#1997)”,#“R.D.#773/1997#(BOE#12#de#

junio# de# 1997)”,# “R.D.# 1215/1997# (BOE# 7# de# agosto# de# 1997)”,# “R.D.#

614/2001#(BOE#21#de#junio#de#2001)”# i#“R.D.#349/2003#(BOE#5#de#abril#

de#2003)”.###

Q “Cuadro# de# enfermedades# profesionales.# R.D.# 1995/1978# (BOE# 25# de#

agosto#de#1978)”.#Modificada#per#“R.D.#2821/1981#de#27#de#noviembre#

(BOE#1#de#diciembre#de#1981)”.###

Q “Regulación# de# la# jornada# de# trabajo,# jornadas# especiales# y# descanso.#

R.D.#2001/1983#de#28#de# julio# (BOE#29#de# julio#de#1983)”.#Modificada#

per#“R.D.#2403/1985#(BOE#30#de#diciembre#de#1985)“,#“R.D.#1346/1989#

(BOE# 7# de# noviembre# 1989)“# i# anul•lada# parcialment# per# “R.D.#

1561/1995#de#21#de#septiembre#(BOE#26#de#septiembre#de#1995)“.###

Q #“Orden#de#20#de#septiembre#de#1986,#por#la#que#se#establece#el#modelo#

de# libro# de# incidencias# correspondiente# a# las# obras# en# las# que# sea#

obligatorio#un#estudio#de#Seguridad#e#Higiene#en#el#trabajo#(BOE#de#13#

de#octubre#de#1986)“.###

Q “Establecimiento#de#modelos#de#notificación#de#accidentes#de# trabajo.#

OM#16#de#diciembre#de#1987#(BOE#29#de#diciembre#de#1987)”.###

Q “Instrumento#de#ratificación#de#17#de#julio#de#1990#del#Convenio#de#24#

de# junio# de# 1986# sobre# Utilización# del# asbesto# en# condiciones# de#

seguridad#(número#162#de#la#OIT),#adoptado#en#Ginebra#(BOE#de#23#de#

noviembre#de#1990)”.##

Q #“Ley# de# prevención# de# riesgos# laborales.# Ley# 31/1995# de# noviembre#

(BOE##10#de#noviembre#de#1995)”.#Complementada#per#“R.D.#614/2001#

de#8#de##junio#(BOE#21#de#junio#de#2001)”.###
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Q “Real# Decreto# 363/1995,# de# 10# de# marzo,# por# la# que# se# aprueba# el#

#reglamento# sobre# notificación# de# sustancias# nuevas# y# clasificación,#

envasado#y#etiquetado#de# sustancias#peligrosas# (BOE#de#5#de# junio#de#

1995)”.###

Q “Real# Decreto# 1561/1995,# de# 21# de# septiembre,# sobre# jornadas#

especiales#de#trabajo#(BOE#de#26#de#septiembre#de#1995)”.###

Q “Reglamento# de# los# servicios# de# prevención.# R.D.# 39/1997# de# 17# de#

enero#(BOE#31#de#enero#de#1997)”.#Complementat#per#“Orden#de#22#de#

abril#de#1997# (BOE#24#de#abril#de#1997)”# i# “R.D.#688/2005# (BOE#11#de#

junio#de#2006)”.#Modificat#per#“R.D.#780/1998#de#30#de#abril#(BOE#1#de#

mayo#de#1998)”#i#“R.D.#604/2006#(BOE#29#de#mayo#de#2006)”.###

Q “Disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#en#los# lugares#de#trabajo.#

R.D.# 486/1997# de# 14# de# abril# de# 1997# (BOE# 23# de# abril# de# 1997)”.#

Complementat# per# “Orden# TAS/2947/2007# (BOE# 11# de# octubre# de#

2007)”# i# modificat# per# “R.D.# 2177/2004# (BOE# 13# de# noviembre# de#

2004)”.###

Q “Disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#relativas#a#la#manipulación#

manual#de#cargas#que#comporten#riesgos,#en#particular#dorsolumbares,#

para#los#trabajadores.#R.D.#487/1997#de#14#de#abril#de#1997#(BOE#23#de#

abril#de#1997)”.###

Q “Disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#para# la#utilización#por# los#

trabajadores#de# los#equipos#de# trabajo.#R.D.#1215/1997#de#18#de# julio#

(BOE#7#de#agosto#de#1997)”.###

Q “Disposiciones#mínimas#destinadas#a#proteger#la#seguridad#y#la#salud#de#

los# trabajadores# en# las# actividades# mineras.# R.D.# 1389/1997# de# 5# de#

septiembre#(BOE#7#de#octubre#de#1997)”.###

Q “Disposiciones# mínimas# de# seguridad# y# salud# en# las# obras# de#

construcción.#R.D.#1627/1997#de#24#de#octubre#(BOE#25#de#octubre#de#
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1997)”.#Modificat#per#“R.D.#2177/2004#(BOE#13#de#noviembre#2004)”# i#

“R.D.# 604/2006# (BOE#29#de#mayo#de# 2006)”.# Complementat# per# “R.D.#

1109/2007#(BOE#25#de#agosto#de#2007)”.###

Q Ordre#de#12#de#gener#de#1998,#per# la#qual#s’aprova#el#model#de#Llibre#

d'Incidències# en# les# obres# de# construcció# (DOGC# Diari# Oficial# de# la#

Generalitat#de#Catalunya#de#27#de#gener#de#1998).###

Q “Disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#en#el#trabajo#en#el#ámbito#

de# las# empresas# de# trabajo# temporal.# R.D.# 216/1999# de# 5# de# febrero#

(BOE#24#de#febrero#de#1999)”.###

Q “Ley#38/1999,#de#5#de#noviembre,#de#Ordenación#de#la#Edificación#(BOE#

de#6#de#noviembre#de#1999)”.###

Q “Protección# de# la# seguridad# y# la# salud# de# los# trabajadores# contra# los#

riesgos# relacionados# con# los#agentes#químicos#durante#el# trabajo.#R.D.#

374/2001#de#6#de#abril#(BOE#1#de#mayo#de#2001)”.###

Q “Real# Decreto# 379/2001,# de# 6# de# abril,# por# el# que# se# aprueba# el#

Reglamento# de# almacenamiento# de# productos# químicos# y# sus#

instrucciones# técnicas# complementarias# MIE# APQQ1,# MIE# APQQ2,# MIE#

APQQ3,#MIE#APQQ4,#MIE#APQQ#5,#MIE#APQQ6#y#MIE#APQQ7#(BOE#112#de#10#

de# mayo# de# 2001)”.# Complementat# per# “R.D.# 2016/2004# (BOE# 23# de#

octubre#de#2004)”.###

Q “Real# Decreto# 783/2001,# de# 6# de# julio,# por# el# que# se# aprueba# el#

Reglamento# sobre# protección# sanitaria# contra# radiaciones# ionizantes#

(BOE#de#26#de#julio#de#2001)”.###

Q “Ley#54/2003,#de#12#de#diciembre,#de#reforma#del#marco#normativo#de#

la#prevención#de#riesgos#laborales#(BOE#de#13#de#diciembre#de#2003)”.###

Q “Real#Decreto#1801/2003,#de#26#de#diciembre,#sobre#seguridad#general#

de#los#productos#(BOE#10#de#enero#de#2004)”.###



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

42!

Q Real#Decreto#171/2004,#por#el#que#se#desarrolla#el#artículo#24#de#la#Ley#

31/1995# de# prevención# de# laborales,# en# materia# de# coordinación# de#

actividades#empresariales#(BOE#31#de#enero#de#2004).###

Q Decret#399/2004,#de#5#d’octubre#de#2004,#pel#qual#es#crea#el#registre#de#

delegats#i#delegades#de#prevenció#i#el#registre#de#comitès#de#seguretat#i#

salut,# i# es# regula# el# dipòsit# de# les# comunicacions# de# designació# de#

delegats# i# delegades# de# prevenció# i# de# constitució# dels# comitès# de#

seguretat#i#salut#(DOGC#Diari#Oficial#de#la#Generalitat#de#Catalunya#de#7#

d’octubre#de#2004).###

Q “Real#Decreto#2177/2004,#de#12#de#noviembre,#por#el#que#se#modifica#el#

R.D.#1215/1997,#de#18#de#julio,#en#el#que#se#establecen#las#disposiciones#

mínimas# de# seguridad# y# salud# para# la# utilización# por# parte# de# los#

trabajadores# de# los# equipos# de# trabajo,# en# materia# de# trabajos#

temporales#en#altura#(BOE#de#13#de#noviembre#de#2004)”.###

Q “Real# Decreto# 312/2005,# de# 18# de# marzo,# por# el# que# se# aprueba# la#

clasificación# de# los# productos# de# construcción# y# de# los# elementos#

constructivos# en# función# de# sus# propiedades# de# reacción# y# de#

resistencia#frente#al#fuego”.###

Q “Real#Decreto#1311/2005,#de#4#de#noviembre,#sobre#la#protección#de#la#

salud# y# seguridad# de# los# trabajadores# frente# a# los# riesgos# derivados# o#

que#puedan#derivarse#de#la#exposición#a#vibraciones#mecánicas”.###

Q “Real# Decreto# 551/2006,# de# 5# de# mayo,# por# el# que# se# regulan# las#

operaciones# de# transporte# de# mercancías# peligrosas# por# carretera# en#

territorio#español#(BOE#113#de#12#de#mayo)”.###

Q “Real#Decreto#604/2006,#de#19#de#mayo,#por#el#que#se#modifican#el#R.D.#

39/1997,#de#17#de#enero,#por#el#que#se#aprueba#el#Reglamento#de# los#

Servicios#de#Prevención,#y#el#R.D.#1627/1997,#de#24#de#octubre,#por#el#
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que#se#establecen#las#disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#en#las#

obras#de#construcción#(BOE#127#de#29#de#mayo)”.###

Q “Real#Decreto#635/2006,#de#26#de#mayo,# sobre# requisitos#mínimos#de#

seguridad#en#los#túneles#de#carreteras#del#Estado”.###

Q “Ley#ordinaria#32/2006#reguladora#de#la#subcontratación#en#el#Sector#de#

la#Construcción#(BOE#250#de#19#de#octubre)”.###

Q “Ley# orgánica# 3/2007,# de# 22# de# marzo,# para# la# igualdad# efectiva# de#

mujeres#y#hombres#(BOE#23#de#marzo#de#2007)”.###

Q “Real#Decreto#1109/2007,#de#24#de#agosto,#por#el#que#se#desarrolla# la#

Ley#32/2006,#de#18#de#octubre,#reguladora#de#la#subcontratación#en#el#

Sector#de#la#Construcción#(BOE#204#de#25#de#agosto)”.###

Q Decret# 102/2008,# de# 6# de# maig,# de# creació# del# Registre# d'Empreses#

Acreditades#de#Catalunya#per#intervenir#en#el#procés#de#contractació#en#

el# sector# de# la# construcció# (DOGC# Diari# Oficial# de# la# Generalitat# de#

Catalunya#de#08#de#maig#de#2008).###

Q “Real#Decreto#1802/2008,#de#3#de#noviembre,#por#el#que#se#modifica#el#

Reglamento# sobre# notificación# de# sustancias# nuevas# y# clasificación,#

envasado# y# etiquetado# de# sustancias# peligrosas,# aprobado# por# R.D.#

363/1995,#de#10#de#marzo,#con#la#finalidad#de#adaptar#sus#disposiciones#

al# Reglamento# (CE)# n.o# 1907/2006# del# Parlamento# Europeo# y# del#

Consejo#(Reglamento#REACH)”.###

Q Decret# 10/2009,# de# 27# de# gener.# Decret# de# creació# del# Registre#

d'empreses# sancionades# per# infraccions# molt# greus# en# matèria# de#

prevenció#de# riscos# laborals# i#del#procediment#per#a# la# seva#publicació#

(DOGC#Diari#Oficial# de# la#Generalitat# de#Catalunya#de#03#de# febrer# de#

2009).###

Q “Real#Decreto#298/2009,#de#6#de#marzo,#por#el#que#se#modifica#el#Real#

Decreto#39/1997,#de#17#de#enero,#por#el#que#se#aprueba#el#Reglamento#
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de#los#Servicios#de#Prevención,#en#relación#con#la#aplicación#de#medidas#

para#promover#la#mejora#de#la#seguridad#y#de#la#salud#en#el#trabajo#de#la#

trabajadora# embarazada,# que# haya# dado# a# luz# o# en# período# de#

lactancia”.###

Q “Real#Decreto#330/2009,#de#13#de#marzo,#por#el#que#se#modifica#el#Real#

Decreto#1311/2005,#de#4#de#noviembre,#sobre#la#protección#de#la#salud#

y# la#seguridad#de# los#trabajadores# frente#a# los#riesgos#derivados#o#que#

puedan#derivarse#de#la#exposición#a#vibraciones#mecànicas”.###

Q “Real#Decreto#327/2009#de#13#de#marzo,#por#el#que#se#modifica#el#Real#

Decreto# 1109/2007,# de# 24# de# agosto,# por# el# que# se# desarrolla# la# Ley#

32/2006,# de# 18# de# octubre,# reguladora# de# la# subcontratación# en# el#

sector#de#la#construcción#(BOE#63#de#14#de#marzo#de#2009)”.###

Q “Instrumento#de#Ratificación#del#Convenio#número#187#de#la#OIT,#sobre#

el#marco#promocional#para#la#seguridad#y#salud#en#el#trabajo,#hecho#en#

Ginebra#el#31#de#mayo#de#2006#(BOE#187#de#4#de#agosto#de#2009)“.###

Q ''Real# Decreto# 337/2010,# de# 19# de#marzo,# por# el# que# se#modifican# el#

Real# Decreto# 39/1997,# de# 17# de# enero,# por# el# que# se# aprueba# el#

Reglamento#de#los#Servicios#de#Prevención;#el#Real#Decreto#1109/2007,#

de# 24# de# agosto,# por# el# que# se# desarrolla# la# Ley# 32/2006,# de# 18# de#

octubre,# reguladora# de# la# subcontratación# en# el# sector# de# la#

construcción#y#el#Real#Decreto#1627/1997,#de#24#de#octubre,#por#el#que#

se#establecen#disposiciones#mínimas#de#seguridad#y# salud#en#obras#de#

construcción#(BOE#71#de#23#de#marzo#de#2010).''###

Q ''Reglamento# (UE)# no# 276/2010# de# la# Comisión,# de# 31# de# marzo# de#

2010,# por# el# que# se# modifica# el# Reglamento# (CE)# no# 1907/2006# del#

Parlamento#Europeo#y#del#Consejo,#relativo#al#registro,#la#evaluación,#la#

autorización# y# la# restricción# de# las# sustancias# y# preparados# químicos#

(REACH),# en# lo# que# respecta# a# su# anexo# XVII# (diclorometano,# aceites#
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para# lámparas# y# líquidos# encendedores# de# barbacoa# y# compuestos#

organoestánnicos).''###

Q ''Real#Decreto#486/2010,#de#23#de#abril,#sobre#la#protección#de#la#salud#y#

la# seguridad#de# los# trabajadores#contra# los# riesgos# relacionados#con# la#

exposición# a# radiaciones# ópticas# artificiales# (BOE# 99# de# 24# de# abril# de#

2010).''###

Q ''Real#Decreto#717/2010,#de#28#de#mayo,#por#el#que#se#modifican#el#Real#

Decreto# 363/1995,# de# 10# de# marzo,# por# el# que# se# aprueba# el#

Reglamento# sobre# clasificación,# envasado# y# etiquetado# de# sustancias#

peligrosas#y#el#Real#Decreto#255/2003,#de#28#de#febrero,#por#el#que#se#

aprueba# el# Reglamento# sobre# clasificación,# envasado# y# etiquetado# de#

preparados#peligrosos#(BOE#139#de#8#de#junio#de#2010).''###

Q ''Real# Decreto# 795/2010,# de# 16# de# junio,# por# el# que# se# regula# la#

comercialización#y#manipulación#de#gases# fluorados#y#equipos#basados#

en# los# mismos,# así# como# la# certificación# de# los# profesionales# que# los#

utilizan#(BOE#154#de#25#de#junio#de#2010).''###

Q #''Real#Decreto#1439/2010,#de#5#de#noviembre,#por#el#que#se#modifica#el#

Reglamento# sobre# protección# sanitaria# contra# radiaciones# ionizantes,#

aprobado#por#Real#Decreto#783/2001,#de#6#de#julio#(BOE#279#de#18#de#

novimebre#de#2010).''##

4.2 CONDICIONS!AMBIENTALS!!

Q Ordre#de#27#de#juny#de#1985,#sobre#inscripció#d’empreses#amb#risc#per#

amiant#(DOGC#Diari#Oficial#de#la#Generalitat#de#Catalunya#de#05#d’agost#

de#1985).###

Q Ordre# de# 30# de# juny# de# 1987,# sobre# registre# de# dades# de# control# de#

l’ambient# laboral# i# vigilància# mèdica# en# empreses# amb# risc# d’amiant#
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(DOGC# Diari# Oficial# de# la# Generalitat# de# Catalunya# de# 10# de# juliol# de#

1987).###

Q “Real# Decreto# 108/1991,# de# 1# de# febrero,# sobre# la# prevención# y#

reducción# de# la# contaminación# del# medio# ambiente# producida# por# el#

amianto#(BOE#de#6#de#febrero#de#1991)”.###

Q “Real# Decreto# 664/1997,# de# 12# de# mayo,# sobre# la# protección# de# los#

trabajadores#contra#los#riesgos#relacionados#con#la#exposición#a#agentes#

biológicos#durante#el#trabajo#(BOE#de#24#de#mayo#de#1997)”.#Modificat#

per#“Orden#de#25#de#marzo#de#1998”.###

Q “Real# Decreto# 665/1997,# de# 12# de# mayo,# sobre# la# protección# de# los#

trabajadores#contra#los#riesgos#relacionados#con#la#exposición#a#agentes#

cancerígenos# durante# el# trabajo# (BOE# de# 24# de# mayo# de# 1997)”.#

Modificat#per#“Real#Decreto#1124/2000#(BOE#de#17#de#junio#de#2000)”#i#

“Real#Decreto#349/2003#(BOE#de#5#de#abril#de#2003)”.###

Q “Real# decreto# 212/2002,# de# 22# de# febrero# de# 2002,# por# el# que# se#

regulan# las# emisiones# sonoras# en# el# entorno# debidas# a# determinadas#

máquinas#de#uso#al#aire#libre#(BOE#de#1#de#marzo#de#2002)”.#Modificat#

per#“Real#Decreto#524/2006#(BOE#de#4#de#mayo#de#2006)”.###

Q “Real#Decreto#681/2003,#de#12#de#junio,#sobre#la#protección#de#la#salud#

y#la#seguridad#de#los#trabajadores#expuestos#a#los#riesgos#derivados#de#

atmósferas# explosivas# en# el# lugar# de# trabajo# (BOE# de# 18# de# junio# de#

2003).###

Q “Ley# ordinaria# 37/2003# del# Ruido# de# 17# de# noviembre# (BOE# de# 18#

noviembre# de2003)”.# Desenvolupada# per# “Real# Decreto# 1513/2005#

(BOE#de#17#de#diciembre#de#2005)”#i#“Real#Decreto#1367/2007#(BOE#de#

23#de#octubre#2007)”.###

Q #“Protección# de# los# trabajadores# ante# los# riesgos# derivados# de# la#

exposición#al#ruido#durante#el#trabajo.#Real#Decreto#286/2006,#de#10#de#
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marzo,#sobre# la#protección#de# la#salud#y#seguridad#de# los# trabajadores#

contra# los# riesgos# relacionados# con# la# exposición# al# ruido.# (BOE# 11# de#

marzo#de#2006)”.###

Q #“Real#decreto#1367/2007,#de#19#de#octubre,#por#el#que#se#desarrolla#la#

Ley# 37/2003,# de# 17# de# noviembre,# del# Ruido,# en# lo# referente# a#

zonificación#acústica,#objetivos#de#calidad#y#emisiones#acústicas#(BOE#de#

23#de#octubre#de#2007)”.##

Q “Ley#34/2007,#de#15#de#noviembre,#de#calidad#del#aire#y#protección#de#la#

atmósfera#(BOE#de#16#de#noviembre#de#2007)”.###

4.3 INCENDIS!!!

Ordenances#municipals.##

Q “Real#Decreto#1942/1993,#de#5#de#noviembre,#por#el#que#se#aprueba#el#

Reglamento#de#Instalaciones#de#Protección#Contra#Incendios#(RIPCI)#(BOE#

de#14#de#diciembre#de#1993)”.#Complementat#per#“Orden#de#16#de#abril#

de#1998#(BOE#de#28#de#abril#de#1998)”# i#“Orden#de#27#de# julio#de#1999#

(BOE#de#5#de#agosto#de#1999)”.###

Q Decret# 64/1995,# de# 7# de# març,# pel# qual# s’estableixen# mesures# de#

prevenció# d’incendis# forestals# (DOGC# Diari# Oficial# de# la# Generalitat# de#

Catalunya# de# 10# de# març# de# 1995)# i# desenvolupada# per# Ordre#

MAB/62/2003# (DOGC#Diari#Oficial# de# la#Generalitat# de#Catalunya#de#24#

de#Febrer#de#2003).###

Q “Real#decreto#110/2008,#de#1#de#febrero,#por#el#que#se#modifica#el#Real#

Decreto#312/2005#de#18#de#marzo,#por#el#que#se#aprueba#la#clasificación#

de# los# productos# de# construcción# y# de# los# elementos# constructivos# en#

función##de#sus#propiedades#de#reacción#y#de#resistencia#frente#al#fuego.#

BOE#núm.#37#de#12#de#febrero”.##
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4.4 INSTALaLACIONS!ELÈCTRIQUES!!

Q “Reglamento#de# líneas#aéreas#de#alta# tensión.#R.D.#3151/1968#de#28#de#

noviembre#(BOE#27de#diciembre#de#1968)”.#Rectificat:#“BOE#8#de#marzo#

de#1969”.#Es#deroga#amb#efectes#de#19#de#setembre#de#2010,#per#“R.D.#

223/2008#(BOE#19#de#marzo#de#2008)”.###

Q “Orden# de# 18# de# julio# de# 1978,# por# la# que# se# aprueba# la# Norma#

Tecnológica# NTEQIEE/1978,# “Instalaciones# de# electricidad:# alumbrado#

exterior”#(BOE#de#12#de#agosto#de#1978)”.###

Q Resolució#de#4#de#novembre#de#1988,#per#la#qual#s’estableix#un#certificat#

sobre# compliment# de# les# distàncies# reglamentàries# d’obres# i#

construccions#a#línies#elèctriques#(DOGC#Diari#Oficial#de#la#Generalitat#de#

Catalunya#de#30#de#novembre#de#1988).###

Q “Ley#54/1997,#de#27#de#noviembre#de#1997,#del#Sector#Eléctrico#(BOE#de#

28# de# noviembre# de# 1997)”.# Complementada# per# “Real# Decreto#

1955/2000#(BOE#de#27#de#diciembre#de#2000)”.###

Q Llei# 6/2001,# de#31#de#maig,# d’ordenació# ambiental# de# l’enllumenament#

per#a#la#protecció#del#medi#nocturn#(DOGC#Diari#Oficial#de#la#Generalitat#

de#Catalunya#de#12#de#juny#de#2001).###

Q “Real#Decreto#614/2001,#de#8#de#junio,#sobre#disposiciones#mínimas#para#

la#protección#de#la#salud#y#seguridad#de#los#trabajadores#frente#al#riesgo#

eléctrico#(BOE#de#21#de#junio#de#2001)”.###

Q Decret#329/2001,#de#4#de#desembre,#pel#qual#s’aprova#el#Reglament#del#

subministrament# elèctric# (DOGC# Diari# Oficial# de# la# Generalitat# de#

Catalunya#de#18#de#desembre#de#2001).###

Q “Reglamento# electrotécnico# de# baja# tensión.# R.D.# 842/2002# de# 2# de#

agosto#(BOE#de#18#de#septiembre#de#2002)”.###

Q “Sentencia# de# 17# de# febrero# de# 2004,# de# la# Sala# Tercera# del# Tribunal#

Supremo,# por# la# que# se# anula# el# inciso# 4.2.c.2# de# la# ITCQBTQ03# anexa# al#
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#Reglamento# Electrónico# para# baja# tensión,# aprobado# por# Real# Decreto#

842/2002,#de#2#de#agosto”.##

Q “Real# decreto# 223/2008,# de# 15# de# febrero,# del#Ministerio# de# Industria,#

#Turismo# y# Comercio# por# el# que# se# aprueban# el# Reglamento# sobre#

condiciones#técnicas#y#garantías#de#seguridad#en#líneas#eléctricas#de#alta#

tensión# y# sus# instrucciones# técnicas# complementarias# ITCQLAT# 01# a# 09#

(BOE#de#19#de#marzo#de#2008)”.###

Q “Instrucciones#Técnicas#Complementarias#del#Reglamento#electrotécnico#

de#baja#tensión:#ITCQBTQ09#Instalaciones#de#alumbrado#exterior#e#ITCQBTQ

33#Instalaciones#provisionales#y#temporales#de#obras”.##

4.5 !EQUIPS!I!MAQUINÀRIA!!!

Q “Orden#de#30#de#julio#de#1974,#por#la#que#se#determinan#las#condiciones#

que#deben#reunir# los#aparatos#elevadores#de#propulsión#hidráulica#y# las#

normas# para# la# aprobación# de# sus# equipos# impulsores# (BOE# de# 9# de#

agosto#de#1974)”.###

Q “Orden#de#23#de#mayo#de#1977,#por#la#que#se#aprueba#el#Reglamento#de#

Aparatos# Elevadores# para# obras# (BOE# de# 14# de# junio# de# 1977”.#

Modificada#per#“Orden#de#7#de#marzo#de#1981#(BOE#de#14#de#marzo#de#

1981)”.# Es# deroga# amb# efectes# de# 29# de# desembre# de# 2009,# per# “Real#

Decreto#1644/2008#(BOE#de#11#de#octubre#de#2008)”.###

Q “Reglamento#de#recipientes#a#presión.#R.D.#1244/1979#de#4#de#abril#(BOE#

de#29#de#mayo#de#1979)”.#Modificat#per#“R.D.#507/1982#(BOE#de#12#de#

marzo#de#1982)”#i#“R.D.#1504/1990#(BOE#de#28#de#noviembre#de#1990)”.###

Q “Reglamento# de# aparatos# de# elevación# y# su# mantenimiento.# R.D.#

2291/1985# de# 8# de# noviembre# (BOE# de# 11# de# diciembre# de# 1985)”.#

Derogat#parcialment#per#“R.D.#1314/1997#(BOE#de#30#de#septiembre#de#

1997)”.###
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Q “Real# Decreto# 474/1988,# de# 30# de# marzo,# por# el# que# se# dictan# las#

disposiciones# de# aplicación# de# la# Directiva# del# Consejo# de# las#

Comunidades# Europeas# 84/528/CEE# sobre# aparatos# elevadores# y# de#

manejo#mecánico#(BOE#de#20#de#mayo#de#1988)”.###

Q “Real#Decreto#1435/1992,#de#27#de#noviembre,#por#el#que#se#dictan# las#

disposiciones# de# aplicación# de# la# Directiva# del# Consejo# 89/392/CEE,#

relativa# a# la# aproximación#de# las# legislaciones#de# los# estados#miembros#

sobre#maquinas#(BOE#de#11#de#diciembre#de#1992)”.#Modificat#per#“Real#

Decreto#56/1995#(BOE#de#8#de#febrero#de#1995)”.#Es#deroga#amb#efecte#

de#29#de#desembre#de#2009,#per#“Real#Decreto#1644/2008#(BOE#de#11#de#

octubre#de#2008)”.###

Q “Resolución#de#3#abril#de#1997,#de# la#Dirección#General#de#Tecnología#y#

Seguridad# Industrial# por# la# que# se# autoriza# la# instalación# de# ascensores#

sin#cuarto#de#máquinas#(BOE#de#23#de#abril#de#1997)”.###

Q “Real#Decreto#488/1997,#de#14#de#abril,#sobre#disposiciones#mínimas#de#

seguridad#y#salud#relativas#al#trabajo#con#equipos#que#incluyen#pantallas#

de#visualización#(BOE#de#23#de#abril#de#1997)”.###

Q “Disposiciones#mínimas#de#seguridad#y#salud#relativas#a#la#utilización#por#

los#trabajadores#de#equipos#de#protección#Individual.#RD#773/1997#de#30#

de#mayo#(BOE#12#de#junio#de#1997)”.###

Q “Real# Decreto# 1215/1997,# de# 18# de# julio# por# el# que# se# establecen# las#

disposiciones# mínimas# de# seguridad# y# salud# para# la# utilización# por# los#

trabajadores#de# los#equipos#de# trabajo# (BOE#de#7#de#agosto#de#1997)”.#

Modificat# per# “Real# Decreto# 2177/2004# (BOE# de# 13# de# noviembre# de#

2004)”.###

Q “Real# Decreto# 1314/1997,# de# 1# de# agosto,# por# el# que# se# dictan# las#

disposiciones#de#aplicación#de#la#Directiva#del#Parlamento#Europeo#y#del#

Consejo# 95/16/CE,# sobre# ascensores# (BOE# de# 30# de# septiembre# de#
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1997)”.# Complementat# per# “Real# Decreto# 1644/2008# (BOE# de# 11# de#

octubre#de#2008)”.###

Q “Resolución# de# 10# de# septiembre# de# 1998,# de# la# Dirección# General# de#

Tecnología#y#Seguridad#Industrial,#por#la#que#se#autoriza#la#Instalación#de#

ascensores#con#máquinas#en#foso#(BOE#de#25#septiembre#de#1998)”.#

Q Real# decreto# 769/1999,# de# 7# de# mayo,# por# el# cual# se# dictan# las#

#disposiciones#de#aplicación#de#la#Directiva#del#Parlamento#Europeo#y#del#

Consejo,#97/23/CE,#relativa#a#los#equipos#de#presión,#y#se#modifica#el#Real#

decreto#1244/1979,#de#4#de#abril,#que#aprobó#el#Reglamento#de#aparatos#

de#presión#(BOE#de#31#de#mayo#de#1999)”.##

Q “Real# Decreto# 1849/2000,# de# 10# de# noviembre,# del# Reglamento# de#

seguridad# en# las# máquinas,# por# el# que# se# derogan# diferentes#

disposiciones#en#materia#de#normalización#y#homologación#de#productos#

industriales#(BOE#de#2#de#diciembre#de#2000)”.###

Q “Real#Decreto#2177/2004,#de#12#de#noviembre,#por#el#que#se#modifica#el#

Real# Decreto# 1215/1997,# de# 18# de# julio,# por# el# que# se# establecen# las#

disposiciones# mínimas# de# seguridad# y# salud# para# la# utilización# por# los#

trabajadores# de# los# equipos# de# trabajo,# en# materia# de# trabajos#

temporales#en#altura#(BOE#de#13#de#noviembre#de#2004)”.###

Q “Real# Decreto# 1311/2005,# de# 4# de# noviembre# de# 2005,# sobre# la#

protección# de# la# salud# y# la# seguridad# de# los# trabajadores# frente# a# los#

riesgos#derivados#o#que#puedan#derivarse#de#la#exposición#a#vibraciones#

mecánicas#(BOE#de#5#de#noviembre#de#2005)”.##

Q Instruccions#Tècniques#Complementaries:##

! “ITC#–#MIE# Q#AP5#del#Reglamento#de#Aparatos#a#Presión# ''Extintores#

de#incendio''#Orden#de#31#de#mayo#de#1982#(BOE#de#23#de#junio#de#

1982)”.#Modificació:#“Orden#de#26#de#octubre#de#1983#(BOE#de#7#de#

noviembre#de#1983)”,#“Orden#de#31#de#mayo#de#1985#(BOE#de#20#de#
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junio#de#1985)”,#“Orden#de#15#de#noviembre#de#1989#(BOE#de#28#de#

noviembre#de#1989)”#i#“Orden#de#10#de#marzo#de#1998#(BOE#de#28#de#

abril#de#1998)”.###

! “ITC# –# MIE# –# AEM1:# Ascensores# electromecánicos.# OM# 23# de#

septiembre# de# 1987# (BOE# 6# de# octubre# de# 1987)”.# Modificació:#

“Orden# de# 11# de# octubre# de# 1988# (BOE# 21# de# octubre# de# 1988)”.#

“Autorización# de# instalación# de# ascensores# con# máquina# en# foso.#

Resolución#de#10#de#septiembre#de#1998#(BOE#25#de#septiembre#de#

1998)”.# “Autorización#de# #la# instalación#de# ascensores# sin# cuarto#de#

máquinas.#Resolución#de#3#de#abril#de#1997# (BOE#de#23#de#abril#de#

1997)”.##

! “ITC# –# MIE# –# AEM2:# Grúas# torre# desmontables# para# obras.# RD#

836/2003#de#27#de#mayo#de#2003#(BOE#17#de#julio#de#2003)”.###

! “ITC#–#MIE#–#AEM3:#Carretas#automotrices#de#manutención.#OM.#26#

de#mayo#de#1989#(BOE#9#de#junio#de#1989)”.###

! “ITC# –# MIE# –# AEM4:# Reglamento# de# aparatos# de# elevación# y#

manutención,# referentes# a# grúas# móviles# autopropulsadas.# RD#

837/2003#de#27#de#mayo#de#2003#(BOE#17#de#julio#de#2003)”.###

! “ITC#Q#MIE#Q#MSG1:#Máquinas,#elementos#de#máquinas#o#sistemas#de#

protección# utilizados.# OM.# 8# de# abril# de# 1991# (BOE# 11# de# abril# de#

1991)”.###

! “Norma# UNEQ58921QIN# Instrucciones# para# la# instalación,# manejo,#

mantenimiento,# revisiones# e# inspecciones# de# las# plataformas#

elevadoras#móviles#de#personal#(PEMP)”.###

4.6 EQUIPS!DE!PROTECCIÓ!INDIVIDUAL!!!

Q “Comercialización#y# libre# circulación# intracomunitaria#de# los#equipos#de#

protección# individual.# R.D.# 1407/1992# de# 20# de# noviembre# (BOE# 28# de#

diciembre#de#1992)”.#Modificat# per# “OM#de#16#de#mayo#de#1994”,# per#
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“R.D.# 159/1995# de# 3# de# febrero# (BOE# 8# de# marzo# de# 1995)”# i# per# la#

“Resolución# de# 27# de# mayo# de# 2002# (BOE# 4# de# julio# de# 2002)”.#

Complementat#per#la#“Resolución#de#25#de#abril#de#1996#(BOE#de#28#de#

mayo#de#1996)”,#“Resolución#de#18#de#marzo#de#1998#(BOE#de#22#de#abril#

de# 1998)”,# “Resolución# de# 29# de# abril# de# 1999# (BOE#de# 29# de# junio# de#

1999)”,#“Resolución#de#28#de#julio#de#2000#(BOE#de#8#de#septiembre#de#

2000)”# i# “Resolución# de# 7# de# septiembre# de# 2001# (BOE# de# 27# de#

septiembre#de#2001)”.##

Q “Real#Decreto#159/1995,#de#3#de#febrero#,#por#el#que#se#modifica#el#Real#

Decreto# 1407/1992,# de# 20# de# noviembre,# por# el# que# se# regula# las#

condiciones#para# la#comercialización#y# libre#circulación# intracomunitaria#

de# los# equipos# de# protección# individual# (BOE# de# 8# de#marzo# de# 1995)#

modificado#por#Orden#de#20#de#febrero#de#1997#(BOE#de#6#de#marzo#de#

1997)”.###

Q “R.D.# 773/1997# de# 30# de# mayo,# sobre# disposiciones# mínimas# de#

seguridad#y#salud#relativas#a#la#utilización#por#los#trabajadores#de#equipos#

de#protección#individual”.###

Q “Decisión# de# la# Comisión,# de# 16# de# marzo# de# 2006,# relativa# a# la#

publicación# de# las# referencias# de# la# norma# EN# 143:2000,# Equipos# de#

protección# respiratoria.# Filtros# contra# partículas.# Requisitos,# ensayos,#

marcado,# de# conformidad# con# la# Directiva# 89/686/CEE# del# Consejo#

(equipos# de# protección# individual)# [notificada# con# el# número# C(2006)#

777]”.###

Q Normes#Tècniques#Reglamentàries.#

4.7 !SENYALITZACIÓ!!!

Q “Disposiciones#mínimas#en#materia#de#señalización#de#seguridad#y#salud#

en#el#trabajo.#R.D.#485/1997#(BOE#23#de#abril#de#1997)”.###
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Q “Orden# de# 31# de# agosto# de# 1987# sobre# Señalización,# balizamiento,#

defensa,# limpieza#y# terminación#de#obras# fijas#en#vías# fuera#de#poblado#

(BOE#de#18#de#septiembre#de#1987)”.###

Q Normes#sobre#senyalització#d’obres#en#carreteres.#“Instrucción#8.3.#IC#del#

MOPU”.###

4.8 DIVERSOS!!!

Q “Orden#de#20#de#marzo#de#1986#por# la# que# se# aprueban#determinadas#

Instrucciones#técnicas#complementarias,#relativas#a#los#capítulos#IV,#V,#IX#

y# X# del# Reglamento# General# de# Normas# Básicas# de# Seguridad# Minera#

(BOE#de#11#de#abril#de#1986)”.#Modificada#per#“Orden#de#29#de#abril#de#

1987#(BOE#de#13#de#mayo#de#1987)”#i#“Orden#de#29#de#julio#de#1994#(BOE#

de#16#de#agosto#de#1994)”.##

Q “Orden#de#20#de#junio#de#1986#sobre#Catalogación#y#Homologación#de#los#

#explosivos,#productos#explosivos#y#sus#accesorios# (BOE#de#1#de# julio#de#

#1986)”.###

Q Real# Decreto# 230/1998,# de# 16# de# febrero,# por# el# que# se# aprueba# el#

#Reglamento#de#explosivos#(BOE#de#12#de#marzo#de#1998)”.#Modificat#per#

“Real# Decreto# 277/2005# (BOE# de# 12# de# marzo# de# 2005)”# i# “Orden#

INT/3543/2007# (BOE# núm.# 292# de# 6# de# diciembre# de# 2007)”.#

Complementada#per#la#“Resolución#de#24#de#agosto#de#2005#(BOE#de#13#

de#septiembre#de#2005)”,#“Orden#PRE/252/2006#(BOE#de#9#de#febrero#de#

2006)”,#“Orden#PRE/672/2006#(BOE#de#11#de#marzo#de#2006)”# i#“Orden#

PRE/174/2007#(BOE#de#3#de#febrero#de#2007)”.###

Q “Orden# de# 16# de# diciembre# de# 1987# por# la# que# se# establecen# nuevos#

modelos# para# la# notificación# de# accidentes# de# trabajo# y# se# dan#

instrucciones# para# su# cumplimentación# y# tramitación# (BOE# de# 29# de#
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diciembre#de#1987)”.#Modificada#per#“Orden#TAS/2926/2002#(BOE#de#21#

de#noviembre#de#2002)”.###

Q “Orden#de#6#de#mayo#de#1988,#por#la#que#se#modifica#(i#deroga)#la#Orden#

de#6#de#octubre#de#1986#sobre#los#requisitos#y#datos#que#deben#reunir#las#

comunicaciones#de#apertura#previa#o#reanudacion#de#actividades#en# los#

centros#de#trabajo,#dictada#en#desarrollo#del#Real#DecretoQLey#1/1986,#de#

14#de#marzo#(BOE#de#16#de#mayo#de#1988)”.#Modificada#per#la#“Orden#de#

29#de#abril#de#1999#(BOE#de#25#de#mayo#de#1999)”.###

Q “Real#Decreto#1299/2006,#de#10#de#noviembre#por#el#que#se#aprueba#el#

cuadro# de# enfermedades# profesionales# en# el# sistema# de# la# Seguridad#

Social#y#se#establecen#criterios#para#su#notificación#y#registro#(BOE#de#19#

de#diciembre#de#2006)”.#Complementat#per#“Orden#TAS/1/2007#(BOE#de#

4#de#enero#de#2007)”.###

Q “Resolución#de#1#de#agosto#de#2007,#de#la#Dirección#General#de#Trabajo,#

por# la# que# se# inscribe# en# el# registro# y# publica# el# IV# Convenio# Colectivo#

General#del#Sector#de#la#Construcción#(BOE#de#17#de#agosto#de#2007)”.###

Q Convenis#colLlectius.###

Q “Real# Decreto# 1591/2009,# de# 16# de# octubre,# por# el# que# se# regulan# los#

#productos#sanitarios#(BOE#268#de#6#de#noviembre#de#2009).”###

Q ''Real# Decreto# 248/2010,# de# 5# de# marzo,# por# el# que# se# modifica# el#

Reglamento#de#explosivos,#aprobados#por#Real#Decreto#230/1998,#de#16#

de# febrero,# para# adaptarlo# a# lo# dispuesto# en# la# Ley# 17/2009,# de# 23# de#

noviembre,# sobre# el# libre# acceso# a# las# actividades# de# servicios# y# su#

ejercicio##(BOE#67#de#18#de#marzo#de#2010).''###

#
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5 CONDICIONS!ECONÒMIQUES!!

5.1 CRITERIS!D'APLICACIÓ!!

!
L’# Art.# 5,# 4# del# R.D.# 1627# /# 1997,# de# 24# d’octubre,#manté# per# al# sector# de# la#

construcció,# la# necessitat# d’estimar# l’aplicació# de# la# Seguretat# i# Salut# com# un#

cost# ‘‘afegit’‘# a# l'Estudi# de# Seguretat# i# Salut,# i# per# conseqüent,# incorporat# al#

Projecte.# 

El#pressupost#per#a# l'aplicació# i#execució#de#l’estudi#de#Seguretat# i#Salut,#haurà#

de#quantificar#el#conjunt#de#‘‘despeses’‘#previstes,#tant#pel#que#es#refereix#a# la#

suma#total#com#a#la#valoració#unitària#d’elements,#amb#referència#al#quadre#de#

preus#sobre#el#que#es#calcula.#Sols#podran#figurar#partides#alçades#en#els#casos#

d’elements#o#operacions#de#difícil#previsió.# 

Els#amidaments,#qualitats# i# valoració# recollides#en#el#pressupost#de# l’Estudi#de#

Seguretat# i# Salut# podran# ser# modificades# o# substituïdes# per# alternatives#

proposades#pel#Contractista#en#el#seu#Pla#de#Seguretat#i#Salut,#prèvia#justificació#

tècnica# degudament# motivada,# sempre# que# això# no# suposi# disminució# de#

l’import# total# ni# dels# nivells# de#protecció# continguts# en# l’Estudi# de# Seguretat# i#

Salut.# A# aquests# efectes,# el# pressupost# del# E.S.S.# haurà# d’anar# incorporant# al#

pressupost#general#de#l’obra#com#un#capítol#més#del#mateix.# 

La#tendència#a#integrar#la#Seguretat#i#Salut#(pressupost#de#Seguretat#i#Salut#=#0),#

es#contempla#en#el#mateix#cos#legal#quan#el#legislador#indica#que,#no#s’inclouran#

en#el#pressupost#de#l’Estudi#de#Seguretat#i#Salut#els#costos#exigits#per#la#correcta#

execució# professional# dels# treballs,# conforme# a# les# normes# reglamentàries# en#

vigor# i# els# criteris# tècnics# generalment# admesos,# emanats# dels# organismes#

especialitzats.#Aquest#criteri#es#l’aplicat#en#el#present#E.S.S.#en#l’apartat#relatiu#a#

Medis#Auxiliars#d’Utilitat#Preventiva#(MAUP).# 
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5.2 CERTIFICACIÓ!DEL!PRESSUPOST!DEL!PLA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!

!
Si#bé#el#Pressupost#de#Seguretat,#amb#criteris#de# ‘‘Seguretat# Integrada’‘#hauria#

d’estar#inclòs#en#les#partides#del#Projecte,#de#forma#no#segregable,#per#les#obres#

de#Construcció,#es#precisa#l'establiment#d’un#criteri#respecte#a#la#certificació#de#

les# partides# contemplades# en# el# pressupost# del# Pla# de# Seguretat# i# Salut# del#

Contractista#per#cada#obra.# 

El# pressupost# de# seguretat# i# salut# s’abonarà# d’acord# amb# el# que# indiqui# el#

corresponent#contracte#d’obra.# 

5.3 REVISIÓ!DE!PREUS!DEL!PLA!DE!SEGURETAT!I!SALUT!!

!
Els#preus#aprovats#pel#Coordinador#de#Seguretat#i#Salut#continguts#en#el#Pla#de#

Seguretat#i#Salut#del#Contractista,#es#mantindrà#durant#la#totalitat#de#l’execució#

material#de#les#obres.# 

Excepcionalment,#quan#el# contracte# s’hagi#executat#en#un#20%# i# transcorregut#

com# a# mínim# un# any# des# de# la# seva# adjudicació,# podrà# contemplarQse# 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#
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acció#u#omissió#del#personal#propi#i/o#Subcontractistes#i#Treballadors#Autònoms#

contractats# per# ell,# duran# aparellats# conseqüentment# per# el# Contractista,# les#

següents#Penalitzacions:# 

#

6 CONDICIONS!TÈCNIQUES!GENERALS!DE!SEGURETAT!!

6.1 PREVISIONS! DEL! CONTRACTISTA! A! L'APLICACIÓ! DE! LES!

TÈCNIQUES!DE!SEGURETAT!!

La# Prevenció# de# la# Sinistralitat# Laboral,# pretén# aconseguir# uns# objectius#

concrets,#en#el#nostre#cas,#detectar#i#corregir#els#riscos#d'accidents#laborals.##

El# Contractista# Principal# haurà# de# reflectir# al# seu# Pla# de# Seguretat# i# Salut# la#

manera#concreta#de#desenvolupar# les#Tècniques#de#Seguretat# i#Salut# i#com# les#

aplicarà#en#aquesta#obra.##

Tot# seguit# s’anomenen# a# títol# orientatiu# una# sèrie# de# descripcions# de# les#

diferents#Tècniques#Analítiques#i#Operatives#de#Seguretat:##

Tècniques!analítiques!de!seguretat!!

Les#Tècniques#Analítiques#de#Seguretat#i#Salut#tenen#com#a#objectiu#exclusiu#la#

detecció#de#riscos#i#la#recerca#de#les#causes.##

Passera sobre la Riera Palagret 

Annex 13. Estudi de Seguretat i Salut - Plec 

 

[48] 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE 

SEGURETAT 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

6.2. 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. 
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Prèvies!als!accidents.!!

Q Inspeccions#de#seguretat.###

Q Anàlisi#de#treball.###

Q Anàlisi#Estadística#de#la#sinistralitat.###

Q Anàlisi#del#entorn#de#treball.###

Posteriors!als!accidents.!!

Q Notificació#d'accidents.###

Q Registre#d'accidents##

Q 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:###

Q Sistemes#de#Seguretat###

Q Proteccions#colLlectives#i#Resguards###

Q Manteniment#Preventiu###

Q Proteccions#Personals###

Q Normes###

Q Senyalització###

El#Factor#Humà:###
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Q Test#de#Selecció#prelaboral#del#personal.###

Q Reconeixements#Mèdics#prelaborals.###

Q Formació###

Q Aprenentatge###

Q Propaganda###

Q Acció#de#grup###

Q Disciplina##

Q Incentius###

6.2 CONDICIONS! TÈCNIQUES! DEL! CONTROL! DE! QUALITAT! DE! LA!

PREVENCIÓ!!

El# Contractista# inclourà# a# les# Empreses# Subcontractades# i# treballadors#

Autònoms,# lligats#amb#ell#contractualment,#en#el#desenvolupament#del#seu#Pla#

de#Seguretat#i#Salut;#haurà#d'incloure#els#documents#tipus#en#el#seu#format#real,#

així# com# els# procediments# de# complimentació# fets# servir# a# la# seva# estructura#

empresarial,#per#a#controlar#la#qualitat#de#la#Prevenció#de#la#Sinistralitat#Laboral.#

Aportem# al# present# Estudi# de# Seguretat,# a# títol# de# guia,# l'enunciat# dels# més#

importants:##

1. Programa# implantat#a# l'empresa,#de#Qualitat#Total#o#el# reglamentari#Pla#

d’Acció#Preventiva.##

2. Programa# Bàsic# de# Formació# Preventiva# estandarditzat# pel# Contractista#

Principal##

3. Formats# documentals# i# procediments# de# complimentació,# integrats# a#

l'estructura#de#gestió#empresarial,#relatius#al#Control#Administratiu#de#la#

Prevenció.##

4. Comitè#i/o#Comissions#vinculats#a#la#Prevenció###

5. Documents#vinculants,#actes#i/o#memoràndums.###
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6. Manuals#i/o#Procediments#Segurs#de#Treball,#d'ordre#intern#d'empresa#

7. Control#de#Qualitat#de#Seguretat#del#Producte.###

6.3 CONDICIONS! TÈCNIQUES! DELS! ÒRGANS! DE! L'EMPRESA!

CONTRACTISTA! COMPETENTS! EN! MATÈRIA! DE! SEGURETAT! I!

SALUT!!

El# comitè#o# les#persones#encarregades#de# la#promoció,# coordinació# i# vigilància#

de# la# Seguretat# i# Salut# de# l'obra# seran# almenys# els# mínims# establerts# per# la#

normativa# vigent# pel# cas# concret# de# l'obra# de# referència,# assenyalantQse#

específicament#al#Pla#de#Seguretat,#la#seva#relació#amb#l’organigrama#general#de#

Seguretat#i#Salut#de#l'empresa#adjudicatària#de#les#obres.##

El# Contractista# acreditarà# l'existència# d'un# Servei# Tècnic# de# Seguretat# i# Salut#

(propi# o# concertat)# com# a# departament# staff# depenent# de# l'Alta# Direcció# de#

l'Empresa# Contractista,# dotat# dels# recursos,# medis# i# qualificació# necessària#

conforme#al#R.D.#39#/1997#‘‘Reglamento#de#los#Servicios#de#Prevención’‘.#En#tot#

cas#el# constructor# comptarà#amb# l'ajut#del#Departament#Tècnic#de#Seguretat# i#

Salut#de#la#Mútua#d'Accidents#de#Treball#amb#la#que#tingui#establerta#pòlissa.##

El#Coordinador#de#Seguretat#i#Salut#podrà#vedar#la#participació#en#aquesta#obra#

del#Delegat#Sindical#de#Prevenció#que#no# reuneixi,#al# seu#criteri,# la#capacitació#

tècnica#preventiva#pel#correcte#compliment#de#la#seva#important#missió.##

L’empresari#Contractista#com#a#màxim#responsable#de#la#Seguretat#i#Salut#de#la#

seva#empresa,#haurà#de#fixar#els#àmbits#de#competència#funcional#dels#Delegats#

Sindicals#de#Prevenció#en#aquesta#obra.##

L'obra# disposarà# de# Tècnic# de# Seguretat# i# Salut# (propi# o# concertat)# a# temps#

parcial,#que#assessori#als#responsables#tècnics#(i#conseqüentment#de#seguretat)#

de# l'empresa# constructora# en# matèria# preventiva,# així# com# una# Brigada# de#
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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# instalLlacions# 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.##

ParalLlelament# l’equip# mèdic# del# Servei# de# Prevenció# de# l'empresa# (Propi,#

Mancomunat,# o# assistit# per# Mútua# d'Accidents)# haurà# d'establir# al# Pla# de#
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Seguretat# i#Salut#un#programa#d'actuació#cronològica#a# les#matèries#de# la#seva#

competència:##

Q Higiene#i#Prevenció#al#treball.###

Q Medicina#preventiva#dels#treballadors.###

Q Assistència#Mèdica.###

Q Educació#sanitària#i#preventiva#dels#treballadors.###

Q Participació#en#comitè#de#Seguretat#i#Salut.#

Q Organització#i#posta#al#dia#del#fitxer#i#arxiu#de#medicina#d'Empresa.###

6.5 COMPETÈNCIES!DELS!COLaLABORADORS!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),#considerantQse#en#principi#l'Encarregat#General#de#

l'obra,# com# a# persona# més# adient# per# a# complirQho,# en# absència# d'un# altre#

treballador#més# qualificat# en# aquests# treballs# a# criteri# del# Contractista.# El# seu#

nomenament# es# formalitzarà# per# escrit# i# es# notificarà# al# Coordinador# de#

Seguretat.##

S’anomenarà# un# Socorrista,# preferiblement# amb# coneixements# en# Primers#

Auxilis,# amb# la# missió# de# realitzar# petites# cures# i# organitzar# l’evacuació# dels#

accidentats# als# centres# assistencials# que# correspongui# que# a# més# a# més# serà#

l’encarregat#del#control#de#la#dotació#de#la#farmaciola.##

A# efectes# pràctics,# i# amb# independència# del# Comitè# de# Seguretat# i# Salut,# si# la#

importància#de# l’obra#ho#aconsella,# es# constituirà#a#peu#d'obra#una# ‘‘Comissió#

Tècnica# Interempresarial#de#Responsables#de#Seguretat’‘,# integrat#pels#màxims#

Responsables#Tècnics#de#les#Empreses#participants#a#cada#fase#d’obra,#aquesta#
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‘‘comissió’‘# es# reunirà# com# a# mínim# mensualment,# i# serà# presidida# pel# Cap#

d'Obra#del#Contractista,#amb#l'assessorament#del#seu#Servei#de#Prevenció#(propi#

o#concertat).##

6.6 COMPETÈNCIES!DE!FORMACIÓ!EN!SEGURETAT!A!L'OBRA!!

El# Contractista# haurà# d'establir# al# Pla# de# Seguretat# i# Salut# un# programa#

d'actuació# que# reflecteixi# un# sistema# d'entrenament# inicial# bàsic# de# tots# els#

treballadors#nous.#El#mateix#criteri#es#seguirà#si#són#traslladats#a#un#nou#lloc#de#

treball,#o#ingressin#com#a#operadors#de#màquines,#vehicles#o#aparells#d'elevació.##

S'efectuarà#entre#el#personal#la#formació#adequada#per#assegurar#el#correcte#ús#

dels#medis#posats#al#seu#abast#per#millorar#el#seu#rendiment,#qualitat#i#seguretat#

del#seu#treball.##

7 PLEC!DE!CONDICIONS!TÈCNIQUES!ESPECÍFIQUES!DE!SEGURETAT!

DELS!EQUIPS,!MÀQUINES!I/O!MÀQUINESIFERRAMENTES!!

7.1 DEFINICIÓ!I!CARACTERÍSTIQUES!DELS!EQUIPS,!MÀQUINES!I/O!

MÀQUINESI!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:##
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Q Un#conjunt#de#màquines#que#estiguin#disposades#i#siguin#accionades#per#

a#funcionar#solidàriament.#

Q 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,# instalLlació# i# utilització,# així# con# les# normes# de#

seguretat#i#qualsevol#altra#instrucció#que#de#forma#específica#siguin#exigides#en#

les# corresponents# Instruccions# Tècniques# Complementàries# (ITC),# les# quals#

inclouran# els# plànols# i# esquemes# necessaris# per# al# manteniment# i# verificació#

tècnica,# estant# ajustats# a# les# normes#UNE# que# li# siguin# d’aplicació.# Portaran# a#

més# a#més,# una# placa# de#material# durador# i# fixada# amb# solidesa# en# lloc# ben#

visible,#en#la#qual#figuraran,#com#a#mínim,#les#següents#dades:##

Q Nom#del#fabricant.##

Q Any#de#fabricació,#importació#i/o#subministrament.#

Q Tipus#i#numero#de#fabricació#

Q Potència#en#Kw#
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Q Contrasenya# d’homologació# CE# i# certificat# de# seguretat# d’ús# d’entitat#

acreditada,#si#procedeix.##

7.2 CONDICIONS! D'ELECCIÓ,! UTILITZACIÓ,! EMMAGATZEMATGE! I!

MANTENIMENT! DELS! EQUIPS,! MÀQUINES! I/O! MÀQUINESI

FERRAMENTES!!

!
! ELECCIÓ!D’UN!EQUIP!

Els# Equips,# Màquines# i/o#Màquines# Ferramentes# hauran# de# seleccionarQse# en#

base#a#uns#criteris#de#garanties#de#Seguretat#per#als#seus#operadors#i#respecte#al#

seu#Medi#Ambient#de#Treball.##

! CONDICIONS! D’UTILITZACIÓ! DELS! EQUIPS,!MÀQUINES! I/O!MÀQUINES!

FERRAMENTES!#

Són# les# contemplades# en# l’Annex# II# del# R.D.# 1215,# de# 18# de# juliol# sobre#

‘‘Disposicions#mínimes#de#Seguretat# i#Salut#per#a# la#utilització#pels#treballadors#

dels#Equips#de#treball’‘:##

! EMMAGATZEMATGE!I!MANTENIMENT!#

Q Se# seguiran# escrupolosament# les# recomanacions# d’emmagatzematge# i#

esment,# fixats# pel# fabricant# i# contingudes# en# la# seva# ‘‘Guia# de#

manteniment#preventiu’‘.#

Q Es# reemplaçant# els# elements,# es# netejaran,# engreixaran,# pintaran#

ajustaran# i#es#colLlocaran#en#el# lloc#assignat,# seguint# les# instruccions#del#

fabricant.##

Q S’emmagatzemaran#en# compartiments# amplis# i# secs,# amb# temperatures#

compreses#entre#15#i#25oC.##
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Q L’emmagatzematge,#control#d’estat#d’utilització#i#els#lliuraments#d’Equips#

estaran# documentades# i# custodiades,# amb# justificant# de# recepció# de#

conformitat,# lliurament# i# rebut,# per# un# responsable# tècnic,# delegat# per#

l’usuari.##

7.3 NORMATIVA!APLICABLE!!

! 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!

Q 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.##

#
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Excepcions!

Q Carretons# automotors# de#manutenció:# l’1/7/95,# amb# període# transitori#

fins#l’1/1/96.###

Q Màquines# per# a# elevació# o# desplaçament# de# persones:# el# 9/2/95,# amb#

període#transitori#fins#l’1/1/97.###

Q Components#de#seguretat#(inclou#ROPS#i#FOPS,#vegeu#la#Comunicació#de#

la#Comissió#94/C253/03#QD.O.C.E.# ISP#C253,#de#10/9/94):#el#9/2/95,#amb#

període#transitori#fins#l’1/1/97.###

Q Marcat:#el#9/2/95,#amb#període#transitori#fins#l’1/1/97.##

Altres!Directives!!

Q 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#

utilitzarQse# 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).##

Q 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.#
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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.##

Q 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.##

Q 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).##
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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.##

Q 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.##

Q 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.##

Q 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!
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Q 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!#

Q 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#

MSGQ# SMQ1# 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).###

Q Ordre#Ministerial,#de#26/5/1989,#per#la#qual#s’aprova#la#Instrucció#Tècnica#

Complementària# MIEQAEMQ3# del# Reglament# d’Aparells# d’Elevació# i#

Manutenció# referent#a#Carretons#automotors#de#manutenció# (B.O.E.#de#

9/6/89).###

Q 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)###
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Q Reial# Decret# 836/2003,# de# 27# de# juny,# per# la# qual# s’aprova# la# nova#

Instrucció#Tècnica#Complementària#MIEQAEMQ2#del#Reglament#d’Aparells#

d’elevació# i# Manutenció,# referent# a# Grues# Torre# desmuntables# per# a#

obres#(B.O.E.#de#17/7/03).###

Q Reial# Decret# 837/2003,# de# 27# de# juny,# pel# qual# s’aprova# el# nou# text#

modificat#i#refós#de#la#Instrucció#Tècnica#Complementària#MIEQAEMQ4#del#

Reglament# d’Aparells# d’elevació# i#Manutenció,# referent# a# Grues#mòbils#

autopropulsades#usades#(B.O.E.#de#17/7/03).###

Q 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).###

Q 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).#AnulLlada#parcialment#per#R.D#614/2001#de#8#de#juny.#

BOE#de#21#de#juny#de#2001.##

8 !SIGNATURES!

Cristina#Marqués#Jover#

Enginyer#de#Camins#
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Pressupost de Seguretat i Salud

AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 01  EQUIPS DE 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 27,000

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació
autònoma, homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 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 3,000

6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor
de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i
UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 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 3,000

11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 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,

EUR



Pressupost de Seguretat i Salud

AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 2

homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 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 6,000

15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 85,000

18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

19 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 9,000

20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 3

25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593-1

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

29 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 54,000

30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 62,000

32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

34 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 15,000

35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 22,000

37 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

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

39 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

42 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 22,000

43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
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AMIDAMENT DIRECTE 5,000

47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

56 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 11,000

57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

EUR



Pressupost de Seguretat i Salud

AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant
metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

5 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció
amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 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 40,000

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

9 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

10 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda
de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat,
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

12 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

15 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

18 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 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 2,000

20 HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 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 2,000

22 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 4,000

23 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

27 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

31 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de
diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 03  INSTALACIÓ PROVICIONAL PEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de
bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 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 8,000

5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo
amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

6 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 12,000

8 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 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 12,000

10 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

12 HQU1H532 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 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 12,000

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 12,000

15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 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

17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

24 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

25 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

27 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

28 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

EUR
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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

5,97 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1411112P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,25 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H1411115P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H1411117P-4 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H141211DP-5 u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H141300FP-6 u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

23,10 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1414119P-7 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,71 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H141411BP-8 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

46,67 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H141511EP-9 u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38 €
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1421110P-10 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

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-11 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1424340P-12 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

7,01 €

(SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H142AC60P-13 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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H142BA00P-14 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

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H142BB00P-15 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

H142CD70P-16 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1431101P-17 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1432012P-18 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1433115P-19 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1445003P-20 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1446004P-21 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1447005P-22 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H144D205P-23 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

H144E406P-24 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,76 €
(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H144N030P-25 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1455710P-26 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1457520P-27 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

H1459630P-28 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)



Pressupost de Seguretat i Salud

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 15/06/15 Pàg.: 3

H145C002P-29 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H145E003P-30 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,90 €

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H145F004P-31 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,68 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

H145K153P-32 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H145K397P-33 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09 €

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H145K4B9P-34 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

56,79 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461110P-35 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1461164P-36 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,04 €

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1463253P-37 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

60,64 €

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1464420P-38 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1465275P-39 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,47 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1465277P-40 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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H1465376P-41 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11 €

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H146J364P-42 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

2,41 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

H1474600P-43 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H147D102P-44 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H147D405P-45 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60 €

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H147K602P-46 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H147L015P-47 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,73 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

H147M007P-48 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-49 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1481242P-50 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1481343P-51 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

64,37 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1481442P-52 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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H1481654P-53 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

H1482222P-54 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1482320P-55 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1482422P-56 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

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1483344P-57 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

H1485140P-58 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

H1485800P-59 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

H1486241P-60 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1487350P-61 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

H1488580P-62 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02 €

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H1489790P-63 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H1489890P-64 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H148B580P-65 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H148D900P-66 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,74 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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H1510001P-67 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H1511015P-68 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

11,03 €

(ONZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1511017P-69 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

15,32 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H1512010P-70 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H1521431P-71 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,38 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1529013P-72 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs

60,52 €

(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H152U000P-73 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,29 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H152V017P-74 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

30,48 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1534001P-75 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H153A9F1P-76 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

22,87 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H1542013P-77 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

225,50 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1549002P-78 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

86,11 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

H15A2017P-79 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura
de 0,5 a 1 m/s, col·locat

386,37 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
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H15B0007P-80 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-81 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,02 €
(DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

H6452131P-82 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HB2C1000P-83 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,23 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HBA31011P-84 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,91 €

(VINT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

HBB11111P-85 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

52,20 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

HBB11261P-86 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

98,49 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HBBAA005P-87 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

34,19 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HBBAA007P-88 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,25 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HBBAB115P-89 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

33,16 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HBBAC005P-90 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

27,06 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

HBBAE001P-91 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

HBC12300P-92 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,27 €
(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HBC19081P-93 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,47 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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HBC1D081P-94 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,44 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1E001P-95 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC1JF01P-96 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,99 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-97 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,50 €
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HM31161JP-98 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,57 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQU15214P-99 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,25 €

(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQU1521AP-100 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

HQU15312P-101 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.321,51 €

(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

HQU1531AP-102 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

246,01 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

HQU15Q0AP-103 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

HQU1A204P-104 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

705,71 €

(SET-CENTS CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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HQU1A20AP-105 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19 €

(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU1A502P-106 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.523,24 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HQU1A50AP-107 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

171,59 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1H234P-108 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

768,09 €

(SET-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HQU1H23AP-109 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

110,39 €

(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQU1H532P-110 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.123,81 €

(MIL  CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HQU1H53AP-111 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

160,64 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU22301P-112 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,17 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

HQU25201P-113 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,78 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU25701P-114 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

22,24 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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HQU27502P-115 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,50 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU27902P-116 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,59 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU2AF02P-117 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,06 €
(CENT DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

HQU2D102P-118 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,25 €
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

HQU2E001P-119 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,84 €
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU2GF01P-120 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,81 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HQU2P001P-121 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,89 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA1100P-122 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

HQUA2100P-123 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUA3100P-124 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAAAA0P-125 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €
(DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-126 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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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

5,97 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812

25,25 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per 19,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,77 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 11,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 31,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 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

21,77 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de mater 21,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat
segons UNE-EN 397

23,10 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homolo 23,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,71 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb 26,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

46,67 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i 46,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 14,38000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 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

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,07 €
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B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 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

7,01 €

B1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de polica 7,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 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

7,25 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 7,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 12,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
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B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

0,98 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE- 0,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,76 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 120 2,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,
homologat segons UNE-EN 14593-1

504,84 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, ho 504,84000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,39 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,69 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

2,90 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE- 2,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de
càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,68 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 6,68000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09 €
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B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blan 40,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-34 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

56,79 €

B145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color groc 56,79000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,58 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,58000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,04 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-37 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

60,64 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 60,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,34 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homol 6,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-39 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 ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

23,47 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 23,47000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 26,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 27,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-42 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

2,41 €
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B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,59 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 578,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

31,42 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 31,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

22,73 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homol 19,60000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
Altres conceptes 2,24000 €

P-48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

92,45 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'a 92,45000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 19,74000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

64,37 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 64,37000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 18,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-56 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

6,31 €

B1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de t 6,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

12,75 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,28 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 30,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,43 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

15,02 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

15,30 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 15,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 13,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,16 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 16,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,74 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,74000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-67 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de
sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1,31 €

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,04000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,13000 €
Altres conceptes 1,14000 €

P-68 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

11,03 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport inter 0,48000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €
Altres conceptes 10,34200 €

P-69 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

15,32 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i 2,78400 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,98000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €
Altres conceptes 10,34800 €

P-70 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10,14 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,10250 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 5,74800 €
Altres conceptes 4,13350 €
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P-71 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb
suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

6,38 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sost 0,77500 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 1,47000 €
Altres conceptes 4,13500 €

P-72 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs

60,52 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,26000 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 8,55000 €

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 18,48000 €
Altres conceptes 33,23000 €

P-73 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,29 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,53550 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,63500 €
Altres conceptes 1,11950 €

P-74 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

30,48 €

Altres conceptes 30,48000 €

P-75 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,22 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,19000 €

P-76 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

22,87 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,62500 €
Altres conceptes 6,20500 €

P-77 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils metàl·lics
ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè perforada amb traus
perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs

225,50 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 26,24000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 28,05000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 88,45200 €
Altres conceptes 82,75800 €

P-78 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer
galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el
desmuntatge inclòs

86,11 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 17,70000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 3,62460 €

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 44,10000 €
Altres conceptes 20,68540 €
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P-79 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura
de 0,5 a 1 m/s, col·locat

386,37 €

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de ca 384,47000 €
Altres conceptes 1,90000 €

P-80 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-81 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,02 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-82 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

30,74 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 0,90615 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se 14,16000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i 5,33120 €
Altres conceptes 10,34265 €

P-83 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada,
muntatge i desmuntatge

50,23 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , p 6,70000 €
Altres conceptes 43,53000 €

P-84 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

20,91 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 5,60238 €
Altres conceptes 15,30762 €

P-85 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

52,20 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-86 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

98,49 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,47000 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-87 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

34,19 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,10000 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-88 HBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

28,25 €

BBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 2,99000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 6,24000 €
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Altres conceptes 19,02000 €

P-89 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

33,16 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,10000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-90 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

27,06 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 8,04000 €
Altres conceptes 19,02000 €

P-91 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,52 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, p 5,52000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-92 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,27 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 9,89000 €
Altres conceptes 0,38000 €

P-93 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,47 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07200 €
Altres conceptes 1,23800 €

P-94 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,44 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07200 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €
Altres conceptes 2,27800 €

P-95 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc
alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,34 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 0,07200 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alt 2,03000 €
Altres conceptes 1,23800 €

P-96 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,99 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €
Altres conceptes 0,95000 €

P-97 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,50 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,36000 €
Altres conceptes 1,14000 €

P-98 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

43,57 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 34,83000 €



Pressupost de Seguretat i Salud

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 15/06/15 Pàg.: 11

Altres conceptes 8,44000 €

P-99 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

878,25 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 858,74000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-100 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

125,90 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-101 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.321,51 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.302,00000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-102 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

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-103 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic
de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsi 143,07000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-104 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

705,71 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 686,20000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-105 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-106 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

1.523,24 €
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BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.503,73000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-107 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

171,59 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-108 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

768,09 €

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 748,58000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-109 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

110,39 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-110 HQU1H532 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

1.123,81 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 1.104,30000 €
Altres conceptes 19,51000 €

P-111 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

160,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-112 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,17 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 53,41000 €
Altres conceptes 4,76000 €

P-113 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,78 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,93000 €
Altres conceptes 2,85000 €

P-114 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

22,24 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €
Altres conceptes 2,85250 €

P-115 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,50 €
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BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €
Altres conceptes 6,65500 €

P-116 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

29,59 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €
Altres conceptes 6,65250 €

P-117 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 112,06 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
Altres conceptes 6,66000 €

P-118 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 55,25 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 52,40000 €
Altres conceptes 2,85000 €

P-119 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 91,84 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
Altres conceptes 0,95000 €

P-120 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,81 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 1,90000 €

P-121 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,89 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
Altres conceptes 0,95000 €

P-122 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-123 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

118,49 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-124 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

78,99 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-125 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-126 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,36000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 19,86000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,02000 €
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MAQUINÀRIA

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual, per a seguretat i salut 29,06000 €

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 46,00000 €

C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut 86,18000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 48,42000 €

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut 50,00000 €

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 42,62000 €

C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i salut 8,80000 €
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MATERIALS

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut 1,16000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,97000 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,77000 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

31,23000 €

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812

21,77000 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

23,10000 €

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731

26,71000 €

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

46,67000 €

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat segons UNE-EN 50365 14,38000 €

B1421110 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

5,99000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B1424340 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

7,01000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,15000 €

B142BA00 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

7,25000 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77000 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

12,75000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,94000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10000 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

0,98000 €

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,76000 €

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593-1

504,84000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,39000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,

10,91000 €
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homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2,
-3 i UNE-EN 420

2,90000 €

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de càrregues
amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

6,68000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,09000 €

B145K4B9 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

56,79000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,58000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

16,04000 €

B1463253 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

60,64000 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,34000 €

B1465275 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 ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

23,47000 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,45000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

27,11000 €

B146J364 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

2,41000 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,59000 €

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

578,60000 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament

31,42000 €
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del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795

19,60000 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

92,45000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,74000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

64,37000 €

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,95000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

6,31000 €

B1482422 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

6,31000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,75000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,17000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,10000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

4,43000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

15,02000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

15,30000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,11000 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,16000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,74000 €

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada, cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos 19,28000 €

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,82000 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 4,79000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut

1,20000 €

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a
seguretat i salut

24,75000 €

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15
usos

1,55000 €

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,27000 €
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B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,51000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s

384,47000 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 94,96000 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,41000 €

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,33000 €

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i salut 0,01000 €

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

60,41000 €

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,13000 €

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut 1,71000 €

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

0,84000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

0,93000 €

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat, per a seguretat i salut

1,82000 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 7,78000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,30000 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 7,08000 €

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut 15,68000 €

BBBAA005 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, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAA007 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, de diàmetre 10
cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

2,99000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,10000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,04000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,07000 €

BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser
vist fins 3 m, per a seguretat i salut

6,24000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,04000 €
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BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a
seguretat i salut

5,52000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i salut 0,09000 €

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

2,03000 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a seguretat i salut 22,04000 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,40000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 33,18000 €

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 79,47000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey prefabricada de formigó (20 usos) , per a
seguretat i salut

6,70000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 34,83000 €

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, per a 4 usos

858,74000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,90000 €

BQU15314 u Amortització 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, per a 4 usos

1.302,00000 €

BQU1531A 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

246,01000 €

BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,07000 €

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, per a 4 usos

686,20000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19000 €

BQU1A504 u Amortització 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, per a 4 usos

1.503,73000 €

BQU1A50A 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

171,59000 €

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 d'1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,

748,58000 €
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per a 4 usos
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,39000 €

BQU1H534 u Amortització 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, per a 4 usos

1.104,30000 €

BQU1H53A 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

160,64000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,72000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

77,55000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 47,38000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

91,75000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 52,40000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

119,21000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

118,49000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

78,99000 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 200,49000 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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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

Rend.: 1,000 5,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

Subtotal: 5,97000 5,97000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97000

P-2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat
d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN
812

Rend.: 1,000 25,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,97000 = 5,97000

B14Z1100 u Projector estanc per acoblar al casc, amb làmpada,
cinturó i bateria recarregable, per a 2 usos

1,000      x 19,28000 = 19,28000

Subtotal: 25,25000 25,25000

COST DIRECTE 25,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,25000

P-3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires
reflectants, homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 11,77000 = 11,77000

Subtotal: 11,77000 11,77000

COST DIRECTE 11,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77000

P-4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN
352-3

Rend.: 1,000 31,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN

1,000      x 31,23000 = 31,23000
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352-3

Subtotal: 31,23000 31,23000

COST DIRECTE 31,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,23000

P-5 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

Rend.: 1,000 21,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb
un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812

1,000      x 21,77000 = 21,77000

Subtotal: 21,77000 21,77000

COST DIRECTE 21,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,77000

P-6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria,
tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

1,000      x 23,10000 = 23,10000

Subtotal: 23,10000 23,10000

COST DIRECTE 23,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10000

P-7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 26,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1414119 u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731

1,000      x 26,71000 = 26,71000

Subtotal: 26,71000 26,71000
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COST DIRECTE 26,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,71000

P-8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de
400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 46,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141411B u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim
de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812,
UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731

1,000      x 46,67000 = 46,67000

Subtotal: 46,67000 46,67000

COST DIRECTE 46,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,67000

P-9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

Rend.: 1,000 14,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de
polietilè, homologat segons UNE-EN 50365

1,000      x 14,38000 = 14,38000

Subtotal: 14,38000 14,38000

COST DIRECTE 14,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38000

P-10 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

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1421110 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

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000



Pressupost de Seguretat i Salud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

P-11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-12 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

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1424340 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

1,000      x 7,01000 = 7,01000

Subtotal: 7,01000 7,01000

COST DIRECTE 7,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,01000

P-13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 8,15000 = 8,15000

Subtotal: 8,15000 8,15000



Pressupost de Seguretat i Salud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,15000

P-14 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

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142BA00 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

1,000      x 7,25000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000

COST DIRECTE 9,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77000

P-16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès abatible, homologada segons
UNE-EN 1731

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000
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COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,94000 = 18,94000

Subtotal: 18,94000 18,94000

COST DIRECTE 18,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,94000

P-19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 15,10000 = 15,10000

Subtotal: 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 15,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,10000

P-20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

Rend.: 1,000 1,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,000      x 1,63000 = 1,63000
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Subtotal: 1,63000 1,63000

COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63000

P-21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,37000 = 13,37000

Subtotal: 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,37000

P-22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

Rend.: 1,000 12,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

1,000      x 12,25000 = 12,25000

Subtotal: 12,25000 12,25000

COST DIRECTE 12,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,25000

P-23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 0,98000 = 0,98000

Subtotal: 0,98000 0,98000

COST DIRECTE 0,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98000

P-24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

Rend.: 1,000 2,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

1,000      x 2,76000 = 2,76000
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Subtotal: 2,76000 2,76000

COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76000

P-25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

Rend.: 1,000 504,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia
d'aire comprimit amb màscara, homologat segons
UNE-EN 14593-1

1,000      x 504,84000 = 504,84000

Subtotal: 504,84000 504,84000

COST DIRECTE 504,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,84000

P-26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,39000 = 2,39000

Subtotal: 2,39000 2,39000

COST DIRECTE 2,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39000

P-27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000
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COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91000

P-28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,69000 = 6,69000

Subtotal: 6,69000 6,69000

COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,69000

P-29 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000

P-30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145E003 u Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

1,000      x 2,90000 = 2,90000

Subtotal: 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,90000
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P-31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color
fosforescent per a estibadors de càrregues amb grua
i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,68000 = 6,68000

Subtotal: 6,68000 6,68000

COST DIRECTE 6,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,68000

P-32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000

P-33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 40,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 40,09000 = 40,09000

Subtotal: 40,09000 40,09000

COST DIRECTE 40,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,09000

P-34 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

Rend.: 1,000 56,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B145K4B9 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

1,000      x 56,79000 = 56,79000
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Subtotal: 56,79000 56,79000

COST DIRECTE 56,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,79000

P-35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,58000 = 5,58000

Subtotal: 5,58000 5,58000

COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58000

P-36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 16,04000 = 16,04000

Subtotal: 16,04000 16,04000

COST DIRECTE 16,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,04000

P-37 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

Rend.: 1,000 60,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1463253 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

1,000      x 60,64000 = 60,64000
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Subtotal: 60,64000 60,64000

COST DIRECTE 60,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,64000

P-38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34000

P-39 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 ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 23,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465275 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 ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 23,47000 = 23,47000

Subtotal: 23,47000 23,47000

COST DIRECTE 23,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,47000

P-40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 26,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 26,45000 = 26,45000

Subtotal: 26,45000 26,45000

COST DIRECTE 26,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,45000

P-41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 27,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 27,11000 = 27,11000

Subtotal: 27,11000 27,11000

COST DIRECTE 27,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,11000

P-42 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

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B146J364 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

1,000      x 2,41000 = 2,41000

Subtotal: 2,41000 2,41000
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COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41000

P-43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,05 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000

Subtotal: 14,05000 14,05000

COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,05000

P-44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

Rend.: 1,000 54,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 54,59000 = 54,59000

Subtotal: 54,59000 54,59000

COST DIRECTE 54,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59000

P-45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Rend.: 1,000 578,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal

1,000      x 578,60000 = 578,60000
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Subtotal: 578,60000 578,60000

COST DIRECTE 578,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 578,60000

P-46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 31,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,42000

P-47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic

Rend.: 1,000 22,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Subtotal: 2,23600 2,23600
Materials

B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut

1,000      x 0,89000 = 0,89000

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795

1,000      x 19,60000 = 19,60000

Subtotal: 20,49000 20,49000

COST DIRECTE 22,72600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,72600
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P-48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Rend.: 1,000 92,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

1,000      x 92,45000 = 92,45000

Subtotal: 92,45000 92,45000

COST DIRECTE 92,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,45000

P-49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000

Subtotal: 22,64000 22,64000

COST DIRECTE 22,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,64000

P-50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 19,74000 = 19,74000

Subtotal: 19,74000 19,74000

COST DIRECTE 19,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74000

P-51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 64,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 64,37000 = 64,37000

Subtotal: 64,37000 64,37000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,37000

P-52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 18,02000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000

P-53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,95000 = 16,95000

Subtotal: 16,95000 16,95000

COST DIRECTE 16,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,95000

P-54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000
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COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-56 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

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1482422 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

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,31000

P-57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,75000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000
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COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75000

P-58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant

Rend.: 1,000 13,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant

1,000      x 13,28000 = 13,28000

Subtotal: 13,28000 13,28000

COST DIRECTE 13,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,28000

P-59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,17000 = 18,17000

Subtotal: 18,17000 18,17000

COST DIRECTE 18,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,17000

P-60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 30,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 30,10000 = 30,10000

Subtotal: 30,10000 30,10000

COST DIRECTE 30,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,10000

P-61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 4,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 4,43000 = 4,43000

Subtotal: 4,43000 4,43000
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COST DIRECTE 4,43000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,43000

P-62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 15,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 15,02000 = 15,02000

Subtotal: 15,02000 15,02000

COST DIRECTE 15,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,02000

P-63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 15,30000 = 15,30000

Subtotal: 15,30000 15,30000

COST DIRECTE 15,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30000

P-64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 13,11000 = 13,11000

Subtotal: 13,11000 13,11000

COST DIRECTE 13,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11000
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P-65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per
a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per
a soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,16000 = 16,16000

Subtotal: 16,16000 16,16000

COST DIRECTE 16,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,16000

P-66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 21,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 21,74000 = 21,74000

Subtotal: 21,74000 21,74000

COST DIRECTE 21,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,74000

P-67 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb
xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de
pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de
12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,02000 = 1,14120

Subtotal: 1,14120 1,14120
Materials

B15ZG001 u Ganxo metàl·lic amb forma de S, per a seguretat i
salut

4,000      x 0,01000 = 0,04000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 0,17000 0,17000
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COST DIRECTE 1,31120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31120

P-68 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 10,34500 10,34500
Materials

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut

0,400      x 1,20000 = 0,48000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,13000 = 0,20800

Subtotal: 0,68800 0,68800

COST DIRECTE 11,03300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,03300

P-69 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams
laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 15,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 10,34500 10,34500
Materials

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

2,400      x 1,16000 = 2,78400

B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa
per a mòdul de 4x3 m, per a 8 usos, per a seguretat i
salut

0,080      x 24,75000 = 1,98000

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,600      x 0,13000 = 0,20800

Subtotal: 4,97200 4,97200
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COST DIRECTE 15,31700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,31700

P-70 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 10,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 4,13800 4,13800
Materials

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut 1,200      x 4,79000 = 5,74800
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a

seguretat i salut
0,250      x 0,41000 = 0,10250

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200      x 0,13000 = 0,15600

Subtotal: 6,00650 6,00650

COST DIRECTE 10,14450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,14450

P-71 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb
travesser de tauló de fusta fixada amb suports de
muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb
el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 4,13800 4,13800
Materials

B1526EK6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos

0,500      x 1,55000 = 0,77500

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,500      x 0,42000 = 1,47000

Subtotal: 2,24500 2,24500
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COST DIRECTE 6,38300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38300

P-72 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la
capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a
terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 60,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,700 /R x 22,36000 = 15,65200
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,700 /R x 19,02000 = 13,31400

Subtotal: 28,96600 28,96600
Maquinària

C1Z1A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,100 /R x 42,62000 = 4,26200

Subtotal: 4,26200 4,26200
Materials

B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

2,000      x 0,13000 = 0,26000

B1Z3C000 m Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

5,000      x 1,71000 = 8,55000

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

22,000      x 0,84000 = 18,48000

Subtotal: 27,29000 27,29000

COST DIRECTE 60,51800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,51800

P-73 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800

Subtotal: 1,11800 1,11800
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,27000 = 0,63500

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050      x 0,51000 = 0,53550
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Subtotal: 1,17050 1,17050

COST DIRECTE 2,28850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,28850

P-74 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

Rend.: 1,000 30,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,980 /R x 19,02000 = 18,63960

Subtotal: 18,63960 18,63960
Maquinària

C1Z13440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013 /R x 86,18000 = 1,12034

C1Z15330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,1353 /R x 50,00000 = 6,76500

C1Z1A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm, per a seguretat i
salut

0,450 /R x 8,80000 = 3,96000

Subtotal: 11,84534 11,84534

COST DIRECTE 30,48494
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,48494

P-75 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,010 /R x 19,02000 = 0,19020

Subtotal: 0,19020 0,19020
Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,22020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22020

P-76 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

Rend.: 1,000 22,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
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Subtotal: 6,20700 6,20700
Materials

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,42000 = 5,04000

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 0,93000 = 11,62500

Subtotal: 16,66500 16,66500

COST DIRECTE 22,87200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87200

P-77 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m
d'alçària, a base de perfils metàl·lics ancorats a terra,
corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 225,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 2,000 /R x 19,02000 = 38,04000

Subtotal: 82,76000 82,76000
Materials

B1510001 m2 Vela de polietilè perforada amb traus perimetrals, per
a seguretat i salut

32,000      x 0,82000 = 26,24000

B15Z2500 m Corda de fibra vegetal de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

85,000      x 0,33000 = 28,05000

B1Z45026 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat, per a
seguretat i salut

48,600      x 1,82000 = 88,45200

Subtotal: 142,74200 142,74200

COST DIRECTE 225,50200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,50200

P-78 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent,
d'alçària 2,5 m de planxa nervada d'acer galvanitzat,
tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 86,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,500 /R x 19,02000 = 9,51000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 20,69000 20,69000
Materials
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B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,500      x 7,08000 = 17,70000

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,060      x 60,41000 = 3,62460

B1Z45011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

52,500      x 0,84000 = 44,10000

Subtotal: 65,42460 65,42460

COST DIRECTE 86,11460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,11460

P-79 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col·locat

Rend.: 1,000 386,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs
de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

1,000      x 384,47000 = 384,47000

Subtotal: 384,47000 384,47000

COST DIRECTE 386,37200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 386,37200

P-80 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

Rend.: 1,000 94,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de
línies elèctriques en tensió

1,000      x 94,96000 = 94,96000

Subtotal: 94,96000 94,96000

COST DIRECTE 94,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,96000

P-81 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
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COST DIRECTE 19,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,02000

P-82 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer
galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 10,34500 10,34500
Materials

B64Z2A00 u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

0,340      x 15,68000 = 5,33120

B1Z0300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,015      x 60,41000 = 0,90615

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix,
nervada, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i salut

2,000      x 7,08000 = 14,16000

Subtotal: 20,39735 20,39735

COST DIRECTE 30,74235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74235

P-83 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

Rend.: 1,000 50,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 19,02000 = 15,21600
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 24,16000 24,16000
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 48,42000 = 19,36800

Subtotal: 19,36800 19,36800
Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de seguretat New Jersey
prefabricada de formigó (20 usos) , per a seguretat i
salut

1,000      x 6,70000 = 6,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000
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COST DIRECTE 50,22800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,22800

P-84 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 20,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,270 /R x 22,36000 = 6,03720
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700

Subtotal: 12,69420 12,69420
Maquinària

C1Z12B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual, per a seguretat i salut

0,090 /R x 29,06000 = 2,61540

Subtotal: 2,61540 2,61540
Materials

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i
salut

0,7201      x 7,78000 = 5,60238

Subtotal: 5,60238 5,60238

COST DIRECTE 20,91198
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,91198

P-85 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 33,18000 = 33,18000

Subtotal: 33,18000 33,18000

COST DIRECTE 52,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,20000

P-86 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 98,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
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Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBL12702 u Placa circular, de D 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 79,47000 = 79,47000

Subtotal: 79,47000 79,47000

COST DIRECTE 98,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,49000

P-87 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

Rend.: 1,000 34,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBBAA005 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, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 9,07000 = 9,07000

Subtotal: 15,17000 15,17000

COST DIRECTE 34,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,19000

P-88 HBBAA007 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 10 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBBAA007 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, de diàmetre 10 cm, per
ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

1,000      x 2,99000 = 2,99000
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BBBAD017 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3
m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,24000 = 6,24000

Subtotal: 9,23000 9,23000

COST DIRECTE 28,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,25000

P-89 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

Rend.: 1,000 33,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000      x 6,10000 = 6,10000

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 14,14000 14,14000

COST DIRECTE 33,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,16000

P-90 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

Rend.: 1,000 27,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,04000 = 8,04000

Subtotal: 8,04000 8,04000
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COST DIRECTE 27,06000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,06000

P-91 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i
salut

1,000      x 5,52000 = 5,52000

Subtotal: 5,52000 5,52000

COST DIRECTE 5,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52000

P-92 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,02000 = 0,38040

Subtotal: 0,38040 0,38040
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000

COST DIRECTE 10,27040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,27040

P-93 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,02000 = 1,23630

Subtotal: 1,23630 1,23630
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,23200 0,23200

COST DIRECTE 1,46830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,46830
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P-94 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,120 /R x 19,02000 = 2,28240

Subtotal: 2,28240 2,28240
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora, per a seguretat i
salut

1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 0,16200 0,16200

COST DIRECTE 2,44440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44440

P-95 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un
suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,02000 = 1,23630

Subtotal: 1,23630 1,23630
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

BBC1E000 m Cadena de delimitació de zona de perill amb baules
de polietilè color vermell i blanc alternats, per a
seguretat i salut

1,000      x 2,03000 = 2,03000

Subtotal: 2,10200 2,10200

COST DIRECTE 3,33830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33830

P-96 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100

Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre, per a
seguretat i salut

1,000      x 22,04000 = 22,04000

Subtotal: 22,04000 22,04000
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COST DIRECTE 22,99100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,99100

P-97 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,060 /R x 19,02000 = 1,14120

Subtotal: 1,14120 1,14120
Materials

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m
d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut

0,400      x 13,40000 = 5,36000

Subtotal: 5,36000 5,36000

COST DIRECTE 6,50120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50120

P-98 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 43,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 19,86000 = 3,97200

Subtotal: 8,44400 8,44400
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

1,000      x 0,30000 = 0,30000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 34,83000 = 34,83000

Subtotal: 35,13000 35,13000

COST DIRECTE 43,57400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,57400

P-99 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 878,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 858,74000 = 858,74000

Subtotal: 858,74000 858,74000

COST DIRECTE 878,24600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 878,24600

P-100 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 125,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 125,90000 = 125,90000

Subtotal: 125,90000 125,90000

COST DIRECTE 125,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,90000

P-101 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1.321,51 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU15314 u Amortització 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, per a 4 usos

1,000      x 1.302,00000 = 1.302,00000

Subtotal: 1.302,00000 1.302,00000

COST DIRECTE 1.321,50600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.321,50600

P-102 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

Rend.: 1,000 246,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1531A 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

1,000      x 246,01000 = 246,01000

Subtotal: 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,01000

P-103 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,
d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220
l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

Rend.: 1,000 143,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials
BQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic,

d'1,2x1,2x2,4 m amb  1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

1,000      x 143,07000 = 143,07000

Subtotal: 143,07000 143,07000

COST DIRECTE 143,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,07000

P-104 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 705,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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, per a 4 usos

1,000      x 686,20000 = 686,20000

Subtotal: 686,20000 686,20000

COST DIRECTE 705,70600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 705,70600

P-105 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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

Rend.: 1,000 101,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 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

1,000      x 101,19000 = 101,19000
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fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 101,19000 101,19000

COST DIRECTE 101,19000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,19000

P-106 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.523,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU1A504 u Amortització 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, per a 4 usos

1,000      x 1.503,73000 = 1.503,73000

Subtotal: 1.503,73000 1.503,73000

COST DIRECTE 1.523,23600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.523,23600

P-107 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

Rend.: 1,000 171,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1A50A 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

1,000      x 171,59000 = 171,59000
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Subtotal: 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,59000

P-108 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
4x2,3x2,6 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,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 768,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
4x2,3x2,6 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 d'1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 748,58000 = 748,58000

Subtotal: 748,58000 748,58000

COST DIRECTE 768,08600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 768,08600

P-109 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 110,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
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 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 110,39000 = 110,39000



Pressupost de Seguretat i Salud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 15/06/15 Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 110,39000 110,39000

COST DIRECTE 110,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39000

P-110 HQU1H532 u Amortització 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,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.123,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,300 /R x 19,02000 = 5,70600

Subtotal: 5,70600 5,70600
Maquinària

C1Z13000 h Camió grua per a seguretat i salut 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000
Materials

BQU1H534 u Amortització 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, per a
4 usos

1,000      x 1.104,30000 = 1.104,30000

Subtotal: 1.104,30000 1.104,30000

COST DIRECTE 1.123,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.123,80600

P-111 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

Rend.: 1,000 160,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQU1H53A 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

1,000      x 160,64000 = 160,64000
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Subtotal: 160,64000 160,64000

COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,64000

P-112 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

COST DIRECTE 58,16500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,16500

P-113 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,72000 = 11,93000

Subtotal: 11,93000 11,93000

COST DIRECTE 14,78300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78300

P-114 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

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

0,250      x 77,55000 = 19,38750
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Subtotal: 19,38750 19,38750

COST DIRECTE 22,24050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,24050

P-115 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700

Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

COST DIRECTE 18,50200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,50200

P-116 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700

Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

0,250      x 91,75000 = 22,93750

Subtotal: 22,93750 22,93750

COST DIRECTE 29,59450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59450

P-117 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 112,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700

Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 105,40000 = 105,40000

Subtotal: 105,40000 105,40000
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COST DIRECTE 112,05700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,05700

P-118 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 52,40000 = 52,40000

Subtotal: 52,40000 52,40000

COST DIRECTE 55,25300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,25300

P-119 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 91,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100

Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000

Subtotal: 90,89000 90,89000

COST DIRECTE 91,84100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,84100

P-120 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000
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COST DIRECTE 54,81200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,81200

P-121 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100

Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 0,94000 = 0,94000

Subtotal: 0,94000 0,94000

COST DIRECTE 1,89100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89100

P-122 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 119,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 119,21000 = 119,21000

Subtotal: 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,21000

P-123 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 118,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 118,49000 = 118,49000

Subtotal: 118,49000 118,49000

COST DIRECTE 118,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,49000

P-124 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 78,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 78,99000 = 78,99000

Subtotal: 78,99000 78,99000

COST DIRECTE 78,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,99000

P-125 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

Rend.: 1,000 200,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a
salvament

1,000      x 200,49000 = 200,49000

Subtotal: 200,49000 200,49000

COST DIRECTE 200,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 200,49000

P-126 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm Rend.: 1,000 21,39 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 1,000      x 21,39000 = 21,39000

Subtotal: 21,39000 21,39000

COST DIRECTE 21,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,39000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 



Pressupost de Seguretat i Salud

PRESSUPOST Data: 15/06/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 01 EQUIPS DE 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 (P - 1)

5,97 27,000 161,19

2 H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)

25,25 3,000 75,75

3 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN
812 (P - 3)

11,77 14,000 164,78

4 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 4)

31,23 6,000 187,38

5 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
- 5)

21,77 3,000 65,31

6 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 6)

23,10 3,000 69,30

7 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 7)

26,71 3,000 80,13

8 H141411B u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812, UNE-EN 352-3 i UNE-EN 1731 (P - 8)

46,67 3,000 140,01

9 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 9)

14,38 2,000 28,76

10 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 - 10)

5,99 3,000 17,97

11 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 11)

5,07 3,000 15,21

12 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 - 12)

7,01 3,000 21,03

13 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 13)

8,15 3,000 24,45

14 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 - 14)

7,25 6,000 43,50

15 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 15)

9,77 6,000 58,62

16 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 16)

12,75 3,000 38,25

17 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 17)

0,23 85,000 19,55

18 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 18)

18,94 9,000 170,46

euros
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19 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 - 19)

15,10 9,000 135,90

20 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 20)

1,63 8,000 13,04

21 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 21)

13,37 8,000 106,96

22 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 22)

12,25 8,000 98,00

23 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 23)

0,98 17,000 16,66

24 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 24)

2,76 17,000 46,92

25 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit
amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1 (P - 25)

504,84 2,000 1.009,68

26 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
26)

2,39 62,000 148,18

27 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 27)

10,91 62,000 676,42

28 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 28)

6,69 62,000 414,78

29 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 - 29)

6,05 54,000 326,70

30 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 30)

2,90 54,000 156,60

31 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 31)

6,68 62,000 414,16

32 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 32)

21,20 15,000 318,00

33 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 33)

40,09 15,000 601,35

34 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 - 34)

56,79 15,000 851,85

35 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 35)

5,58 11,000 61,38

36 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 36)

16,04 22,000 352,88

37 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 - 37)

60,64 11,000 667,04

38 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 38)

6,34 22,000 139,48

39 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

23,47 11,000 258,17

euros



Pressupost de Seguretat i Salud

PRESSUPOST Data: 15/06/15 Pàg.: 3

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 39)

40 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 40)

26,45 22,000 581,90

41 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 41)

27,11 11,000 298,21

42 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 - 42)

2,41 22,000 53,02

43 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 43) 14,05 11,000 154,55

44 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 44)

54,59 4,000 218,36

45 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 45)

578,60 4,000 2.314,40

46 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 46)

31,42 5,000 157,10

47 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 47)

22,73 11,000 250,03

48 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 48)

92,45 11,000 1.016,95

49 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 49) 22,64 11,000 249,04

50 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 50)

19,74 11,000 217,14

51 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 51)

64,37 11,000 708,07

52 H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 (P - 52)

18,02 11,000 198,22

53 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 53)

16,95 11,000 186,45

54 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 54)

6,31 11,000 69,41

euros
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55 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 55)

6,31 11,000 69,41

56 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 -
56)

6,31 11,000 69,41

57 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 57)

12,75 11,000 140,25

58 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 58) 13,28 11,000 146,08

59 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 59)

18,17 11,000 199,87

60 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 60)

30,10 2,000 60,20

61 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
61)

4,43 11,000 48,73

62 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 62)

15,02 3,000 45,06

63 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 63)

15,30 11,000 168,30

64 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 64)

13,11 11,000 144,21

65 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 65)

16,16 3,000 48,48

66 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 66)

21,74 2,000 43,48

TOTAL Capítol 01.01 16.052,13

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 68)

11,03 450,000 4.963,50

2 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)

15,32 450,000 6.894,00

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 70)

10,14 20,000 202,80

4 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

6,38 40,000 255,20

5 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i
amb el desmuntatge inclòs (P - 72)

60,52 10,000 605,20

euros
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6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 73)

2,29 20,000 45,80

7 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 - 74)

30,48 40,000 1.219,20

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 75)

0,22 400,000 88,00

9 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 - 76)

22,87 2,000 45,74

10 H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base
de perfils metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada,
vela de polietilè perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i
amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

225,50 2,000 451,00

11 H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de
planxa nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer
ancorats al terreny amb formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 78)

86,11 5,000 430,55

12 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat (P - 79)

386,37 1,000 386,37

13 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 80)

94,96 2,000 189,92

14 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 82)

30,74 30,000 922,20

15 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 83)

50,23 10,000 502,30

16 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 84)

20,91 10,000 209,10

17 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

52,20 4,000 208,80

18 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 86)

98,49 4,000 393,96

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 - 87)

34,19 2,000 68,38

20 HBBAA007 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 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 88)

28,25 2,000 56,50

21 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 - 89)

33,16 2,000 66,32

22 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 - 90)

27,06 4,000 108,24

23 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 91)

5,52 2,000 11,04

24 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 92) 10,27 12,000 123,24

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 93)

1,47 40,000 58,80

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 94)

2,44 20,000 48,80

euros
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27 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 95)

3,34 20,000 66,80

28 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 96)

22,99 6,000 137,94

29 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 97)

6,50 15,000 97,50

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

43,57 4,000 174,28

31 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs (P - 67)

1,31 45,000 58,95

TOTAL Capítol 01.02 19.090,43

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 03 INSTALACIÓ PROVICIONAL PEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

878,25 2,000 1.756,50

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
100)

125,90 12,000 1.510,80

3 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

1.321,51 1,000 1.321,51

4 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 - 102)

246,01 8,000 1.968,08

5 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 103)

143,07 12,000 1.716,84

6 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 104)

705,71 1,000 705,71

7 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

101,19 12,000 1.214,28

euros
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aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 105)

8 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 106)

1.523,24 1,000 1.523,24

9 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 - 107)

171,59 12,000 2.059,08

10 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 108)

768,09 1,000 768,09

11 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 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 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 109)

110,39 12,000 1.324,68

12 HQU1H532 u Amortització 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,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 110)

1.123,81 1,000 1.123,81

13 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 - 111)

160,64 12,000 1.927,68

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 112)

58,17 12,000 698,04

15 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 113)

14,78 4,000 59,12

16 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 - 114)

22,24 3,000 66,72

17 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 115)

18,50 3,000 55,50

18 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 116)

29,59 2,000 59,18

19 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 117)

112,06 1,000 112,06

20 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 118)

55,25 1,000 55,25

21 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 119)

91,84 2,000 183,68

22 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 120)

54,81 2,000 109,62

23 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 121) 1,89 2,000 3,78

24 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 122)

119,21 1,000 119,21

euros
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25 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 123)

118,49 1,000 118,49

26 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P -
124)

78,99 1,000 78,99

27 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 125) 200,49 1,000 200,49

28 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 126) 21,39 1,000 21,39

TOTAL Capítol 01.03 20.861,82

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD

Capítol 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
81)

19,02 44,000 836,88

TOTAL Capítol 01.04 836,88

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 16.052,13

Capítol 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COLECTIVA 19.090,43

Capítol 01.03  INSTALACIÓ PROVICIONAL PEL PERSONAL D'OBRA 20.861,82

Capítol 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 836,88

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD 56.841,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

56.841,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUD 56.841,26

56.841,26

euros
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1. INTRODUCCIÓ!!
!

L'objecte!d'aquest! annex! és! desenvolupar! el! programa!de! control! de!qualitat.! En!

aquest! es! programa! i! pressuposten! els! mitjans! (materials,! mà! d'obra,! aparells!

vehicles! i! edificis),! inspeccions! i! assaigs!necessaris!per!dur! a! terme!un! control!de!

qualitat!de!les!unitats!més!importants!de!la!construcció!de!la!carretera,!de!manera!

que!es!puguin!complir!les!condicions!imposades!en!el!Plec!de!Prescripcions.!!

!

Es!proposen!el!conjunt!de!mètodes!per!l'anàlisi!i!projecte!de!les!accions!de!control!

de!qualitat!en!la!construcció,!especificant!objectius,!responsabilitats!i!relacions!de!

dependència! per! aconseguir! un! producte! construït! d'acord! amb! la! definició! del!

Projecte,!així!com!en!compliment!de!les!prescripcions!de!qualitat!imposades!al!Plec!

de!Prescripcions!Tècniques!i!altres!Normatives!vigents.!!

!

Si! existís! alguna! contradicció! entre! el! que! expressa! el! Pla! de! Control! i! el! Plec! de!

Prescripcions!Tècniques!particulars,!tindrà!prioritat!el!que!estableix!aquest!últim!al!

ser!el!document!contractual.!Aquest!annex!no!té!caràcter!contractual.!!

2. SISTEMES!DE!CONTROL!DE!QUALITAT!!
!

El! control! de! qualitat! en! una! obra! de! carreteres! ha! de! començar! per! una!

comprovació!del!projecte!per!verificar!que!aquest!té!la!qualitat!suficient!respecte!a!

la!importància!social!i!econòmica,!de!la!urgència,!del!nivell!de!servei!que!es!pretén!i!

en!definitiva!de!tots!els!paràmetres!tècnics!i!econòmics!que!serveixen!per!definir!la!

importància!general!de!l'obra.!!

!
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Cal!fer!notar!que!en!la!fase!de!supervisió!del!projecte!cal!donar!més!importància!a!

l'existència! o! no! d'annexos! i! apartats! necessaris,! i! a! comprovar! el! suficient!

desenvolupament!d'aquells!extrems,!teòrics,!estadístics,!de!càlcul!de!dades!prèvies,!

etc.,!que!després!no!s'utilitzaran!novament!en!la!construcció.!!

2.1. AUTOCONTROL!I!CONTROL!DE!LA!DIRECCIÓ!DE!L’OBRA!!
!

L'obra!objecte!del!projecte!és! considerada!com!de! tipus!mitjà,!de!manera!que!el!

Contractista!estarà!obligat!a!realitzar!el!seu!autocontrol!en!matèria!de!qualitat.!!

!

S'entén! que! el! Contractista! no! comunicarà! a! l'Administració,! representada! pel!

Director! d'Obra! o! una! altra! persona! delegada! pel! mateix! a! aquest! efecte,! la!

terminació! d'una! unitat! d'obra! fins! que! el! propi! Contractista,! mitjançant! el! seu!

personal!facultat!per!al!cas,!hagi!realitzat!les!seves!pròpies!comprovacions!i!assaigs!

i! s'hagi! assegurat! de! complir! les! especificacions,! sense! perjudici! que! la! Direcció!

d'Obra! pugui! fer! les! inspeccions! i! proves! que! cregui! oportunes! en! qualsevol!

moment!de!l'execució.!!

!

A!tal!efecte,!el!Contractista!està!obligat!a!disposar!en!obra!dels!equips!necessaris,!

instalJlacions,! aparells,! vehicles,!materials! i! personal! facultatiu! i! auxiliar,! per! a! la!

realització!dels!treballs!de!control!de!qualitat.!!

!

Amb! independència!d'aquest! fet,! la!Direcció!d'Obra!efectuarà! les!comprovacions,!

mesures! i! assajos! que! estimi! oportuns,! englobats! en! el! Control! de! la! Qualitat,! a!

diferència!de!l'autocontrol!realitzat!pel!Contractista.!!

!

L'Enginyer! Director! d'Obra! podrà! prohibir! l'execució! d'una! unitat! d'obra! si! no! es!

troben! disponibles! aquests! elements! d'autocontrol! per! a! aquesta,! sent! de! total!
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responsabilitat! del! Contractista! les! eventuals! conseqüències! de! demora,! costos,!

etc.!!

!

L'excés!de! cost!d'aquests! assaigs!de! control! realitzats! sobre! l'u!per! cent! (1%)!del!

pressupost! d'execució! material! de! projecte! abans! del! Control! de! Qualitat!

constituirà! un! nou! capítol! dins! el! Pressupost! d'Execució! Material! del! Projecte!

complet.!!

!

Els!assajos!d'autocontrol! seran!enterament!a!càrrec!del!Contractista,! fins! i! tot!els!

mitjans!materials!i!mà!d'obra!necessària!per!a!la!seva!realització.!El!cost!d'aquestes!

operacions!està!inclòs!en!el!preu!de!les!diferents!unitats!d'obra.!!

!

Per! tant,! després! que! el! Contractista! s'hagi! assegurat! amb! els! seus! assajos! i!

mesuraments! que! en! un! tram! una! unitat! d'obra! estigui! acabada! i! compleixi! les!

especificacions,!ho!comunicarà!a!la!Direcció!d'Obra!perquè!aquesta!pugui!procedir!

als! seus! mesuraments! i! assajos! de! control,! per! als! quals! prestarà! les! màximes!

facilitats.!!

2.2. ASSAIGS!!
!

El! nombre! d'assaigs! i! la! seva! freqüència,! tant! sobre!materials! com! sobre! unitats!

d'obra! acabades,! el! fixa! l'Enginyer! Director! d'Obra! tenint! en! compte! les!

"Recomanacions! per! al! control! de! qualitat! en! obres! de! carreteres! 1978",!

expressades!en!aquest!annex!.!!

!

El! Contractista! disposarà! en! obra! de! l'equip! de! laboratori! i! mitjans! humans!

necessaris!per!realitzar!els!assaigs!habituals!que!siguin!necessaris!per!garantir!que!

els!materials!i!unitats!d'obra!compleixin!amb!les!condicions!del!contracte.!!
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!

El!tipus! i!nombre!d'assaigs!a!realitzar!per!a! l'aprovació!prèvia!de!les!procedències!

dels!materials!seran!fixats!en!cada!cas!pel!Director!de!l'Obra.!!

!

Un! cop! fixades! les! procedències! dels! materials,! la! qualitat! dels! mateixos! serà!

controlada!periòdicament!durant!l'execució!dels!treballs!mitjançant!assaigs,!el!qual!

el! tipus! i! freqüència! fixarà! el!Director! de! l'Obra,! el! qual! podrà! realitzarslos! per! si!

mateix! o,! si! ho! considera!més! convenient! ,! per!mitjà! d'un! laboratori! homologat,!

seguint! les! regles! que! en! aquest! annex! es! formulin! i! si! no,! de! manera! que! el!

director!de!l'obra!consideri!més!apropiat!a!cada!cas.!!

!

En! el! cas! que! els! resultats! dels! assaigs! de! control! siguin! desfavorables,! es! podrà!

triar! entre! rebutjar! la! totalitat! de! la! partida! controlada! o! executar! a! costa! del!

Contractista!un!control!més!detallat!del!material!a!examen.!A! la!vista!del!resultat!

dels!nous!assaigs!es!decidirà!sobre!l'acceptació!total!o!parcial!del!material,!o!el!seu!

rebuig.!!

!

És!obligació!del!Contractista!avisar!el!Director!de!l'Obra!amb!antelació!suficient!del!

aplec! dels! materials! que! s'hagin! d'utilitzar! perquè! puguin! executar! a! temps! els!

assaigs!oportuns.!!

!

El!Contractista!subministrarà!les!quantitats!de!qualsevol!tipus!de!material!necessari!

per! realitzar! tots! els! exàmens! o! assaigs! que! ordeni! el! director! de! l'Obra,! per! a!

l'acceptació!de!procedències!i!el!control!periòdic!de!la!seva!qualitat.!!

!

La! presa! de! mostres! haurà! de! ser! feta! d'acord! amb! les! normes! d'aquest! annex!

relatives! a! l'assaig! a! realitzar! o,! si! no,! conforme! al! que! estableixi! el! director! de!
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l'Obra.!El!contractista!haurà!de!donar!tota!mena!de!facilitats!per!a!la!realització!del!

control!de!la!qualitat!dels!materials.!!

!

Qualsevol!treball!que!es!realitzi!amb!materials!no!assajats!o!no!aprovats!podrà!ser!

considerat!com!defectuós.!Tot!material!que!hagi!estat!rebutjat!serà!retirat!de!l'obra!

immediatament.!

2.3. MATERIALS!!
!

Tots! els! materials! que! s'utilitzin! en! les! obres! han! de! complir! les! condicions! que!

s'estableixen! en! el! Plec! de! Prescripcions! Tècniques! Particulars.! En! cas! contrari!

poden! ser! rebutjats! per! l'Enginyer!Director! d'Obra.! Com!a! conseqüència,! tots! els!

materials!que! seran!utilitzats!en!obra!han!de! ser!examinats! i! assajats!en!primera!

instància!abans!de! la!seva!acceptació!mitjançant! l'autocontrol!de!Contractista! i!el!

control!de!la!Direcció!d'Obra,!que!determinarà!la!forma!i!condicions!en!què!hagin!

de!ser!examinats!abans!de!la!seva!ocupació,!sense!que!puguin!ser!utilitzats!abans!

d'haver!patit,!a!plena!satisfacció!del!director!de!l'Obra,!l'examen!corresponent.!!

!

El!no!rebuig!d'un!material!no!implica!la!seva!acceptació,!el!no!rebuig!o!l'acceptació!

d'una!procedència!no!impedeix!el!posterior!rebuig!de!qualsevol!partida!de!material!

que! no! compleixi! les! prescripcions,! ni! fins! i! tot! l'eventual! prohibició! d'aquesta!

procedència.!!

!

Els!materials!que!s'utilitzin!en!l'execució!dels!treballs!hauran!de!tenir!una!qualitat!

no!menor!que!la!corresponent!a!les!procedències!recomanades!en!el!projecte.!!

!
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L'acceptació! dels! materials! no! exclou! la! responsabilitat! del! Contractista! per! la!

qualitat!d'ells,!la!qual!quedarà!subsistent!fins!que!es!rebin!definitivament!les!obres!

en!què!aquests!materials!hagin!estat!emprats.!!

2.4. ACOPIS!!
!

Els!materials!s'emmagatzemaran!de!tal!manera!que!s'asseguri!la!conservació!de!les!

seves!característiques!i!aptituds!per!al!seu!ús!en!l'obra!i!de!forma!que!es!faciliti!la!

seva! inspecció.! Es! podrà! ordenar,! si! es! considera! necessari,! l'ús! de! plataformes!

adequades,!coberts!o!edificis!provisionals!per!a!la!protecció!d'aquells!materials!que!

ho!requereixin.!!

2.5. DOSIFICACIONS!!
!

Totes! les! dosificacions! hauran! de! ser! aprovades! abans! de! la! seva! ocupació! pel!

director!de!l'Obra,!qui!podrà!modificarsles!a!la!vista!dels!assajos!que!es!realitzin!en!

obra!i!dels!resultats!obtinguts!durant!l'execució!dels!treballs.!!

2.6. CONDICIONS!GENERALS!D’EXECUCIÓ!D’UNITATS!D’OBRA!!
!

Durant! l'execució! dels! treballs! es! realitzaran,! de! la! mateixa! manera! que! per! als!

materials,! tots! els! assaigs! de! qualitat! de! les! obres! de! terra,!morters,! formigons! i!

fàbriques!que!consideri!necessàries!el!Director!de!l'Obra.!!

!

Abans!de! la! iniciació!de! les!obres,!el!Contractista!haurà!de!presentar!el!programa!

de! treball! de! les! mateixes.! L'ordre! d'execució! dels! treballs,! compatible! amb! els!

terminis! programats,! l’ha! d'aprovar! el! director! de! l'Obra,! i! la! seva! autorització!

l’haurà!de!solJlicitar!el!Contractista!abans!d'iniciar!qualsevol!part!de!les!obres.!!

!
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El!Contractista!sotmetrà!a!l'aprovació!del!Director!de!l'Obra!l'equip!de!maquinària!i!

mitjans!auxiliars!per!a!la!correcta!realització!dels!treballs.!Aquest!equip!ha!d'estar!

disponible! amb! suficient! antelació! al! començament! de! la! tasca! corresponent!

perquè!pugui!ser!examinat!i!aprovat!pel!Director!de!l'Obra!en!tots!els!aspectes,!fins!

i!tot!el!de!potència!i!capacitat,!que!hauran!de!ser!les!adequades!al!volum!d'obra!a!

executar!en!el!termini!programat.!!

!

L'equip! aprovat! s'ha! de! mantenir! en! tot! moment! en! condicions! de! treball!

satisfactòries,! fentsse! les!reparacions!o!substitucions!necessàries!per!a!això!en!un!

termini! que! no! alteri! el! programa! previst! de! treball.! Si! durant! l'execució! de! les!

obres!el!Director!estima!que,!per!canvi!en!les!condicions!de!treball!o!qualsevol!altre!

motiu,! l'equip! aprovat! no! és! idoni! per! fi! proposat,! podrà! exigir! el! seu! reforç! o!

substitució!per!un!altre!més!adequat.!!

!

Durant! les! diverses! etapes! de! la! construcció! de! l'obra! es! mantindran! en! tot!

moment! en! perfectes! condicions! de! drenatge.! Si! hi! ha! temor! que! es! produeixin!

gelades,!el!director!de!l'Obra!podrà!ordenar!la!suspensió!dels!treballs!en!fàbriques!

de!formigó!i!en!les!que!exigeixin!l'ús!de!morters!de!qualsevol!classe.!!

!

En!tot!cas,!el!Contractista!protegirà!totes!les!zones!que!puguin!ser!perjudicades!per!

la! gelada! i! si! hi! parts! d'obra! danyades,! aquestes! es! demoliran! i! reconstruiran! a!

càrrec! seu.! Així! mateix,! el! director! de! l'Obra! podrà! suspendre! l'execució! dels!

treballs!en!els!punts!en!què!ho!estimi!necessari!en!l'època!de!grans!calors.!!

3. PROGRAMACIÓ!D’ASSAIGS!I!CONTROLS!!
!

Les!activitats!a!realitzar!són:!!
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!

3 Elecció!de!les!unitats!d'obra!sobre!les!que!realitzem!el!control.!!!

3 Elecció!dels!assaigs!per!a!cada!unitat!d'obra.!Aquests!assajos!s'han!dividit!en!

diverses!fases!coincidents!amb!les!fases!de!construcció!de!la!unitat!d'obra.!!

!

1.!Assajos!previs!a!la!construcció!!!

2.!Assajos!durant!la!construcció!!!

3.!Assajos!finals!!!

!

Les!accions!prèvies!a!la!construcció!tenen!el!caràcter!de!complementàries!a!les!que!

han!servit!per! fer!el!projecte! i! serveixen!per!confirmar! les!dades!del!projecte.!Els!

assajos! i! controls!durant! l'obra!constitueixen!el!nucli!d'aquest!annex,!mentre!que!

els!posteriors!serveixen!per!comprovar!les!unitats!acabades.!!

!

3 !Un! cop! especificats! els! assajos,! es! procedeix! a! definir! una! sèrie! de!

recomanacions! per! a! la! construcció! de! la! unitat! d'obra! i! aconseguir!

així!una!millor!qualitat.!!!

3 Finalment,!es! realitza!un!pressupost!corresponent!a! les!activitats!de!

Control! de! Qualitat,! l'excés! sobre! l'1%! del! pressupost! d'execució!

material!del!Projecte!abans!del!Control!de!Qualitat,!s'inclourà!com!un!

nou! capítol! dins! el! Pressupost! d'execució! material! del! Projecte!

complet.!!

!

!
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4. NORMATIVA!TÈCNICA!D’APLICACIÓ!!

4.1. NORMATIVA!TÈCNICA!GENERAL!!
!

És!aplicable! la!normativa! tècnica!vigent!a!Espanya.!En!particular! s'han!d'observar!

les!normes!o!instruccions!de!la!següent!relació:!!

!

s !PRCs88:!Plec!de!Prescripcions!Tècniques!Generals!per!a!Recepció!de!

ciment!RCs88.!!!

s EHE! s! 08:! Instrucció! EHEs08! per! al! projecte! i! l'execució! d'obres! en!

formigó!en!massa!!i!armat.!!!

s !EHPREs72:! Instruccions! per! a! la! fabricació! i! subministrament! de!

formigó!preparat.!!!

s RABT:!Reglament!electrotècnic!d'alta! i! baixa! tensió! (any!1974)!que!

conté:! Reglament! Centrals! Generadores,! Reglament! Estacions! de!

Transformació,!Reglament!d'alta!tensió!i!Reglament!de!baixa!tensió.!

s MV:!Normes!MV.!!!

s NLT:! Normes! d'assaig! del! Laboratori! de! Geotècnia! del! Centre!

d'Estudis!i!!Experimentació!d'Obres!Públiques.!!!

s MELC:!Mètode!d'assaig!del!Laboratori!Central!d'assajos!de!materials!

del!Centre!d'Estudis!i!Experimentació!d'Obres!Públiques.!!!

s U.N.E.:!normes!UNE.!!!

s PGs3/75:! Plec! de! Prescripcions! Tècniques!Generals! per! a!Obres! de!

Carreteres!i!!Ponts.!!!

s PRI:!Plec!General!de!condicions!per!a!la!recepció!del!formigó!IET.!!!

s RPH:! Recomanacions! pràctiques! per! a! una! bona! protecció! del!

formigó!IET.!!!
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s RLAT:!Reglament!de!línies!elèctriques!d'alta!tensió.!1968.!!!

s ETP:! "Normes! de! pintures"! de! l'Institut! Nacional! de! Tècniques!

Aeroespacials!!Esteban!Terradas.!!!

s TDC:! Plec! General! de! Condicions! Facultatives! per! a! fabricació,!

transport! i! muntatge! de! canonades! de! formigó! de! l'Associació!

Tècnica!de!Derivats!del!Ciment.!!!

!

En! cas! de! no! existir! Norma! Espanyola! aplicable,! es! podran! aplicar! les! normes!

estrangeres!(DIN!o!ASTM)!que!s'indiquen!en!el!Pla!de!Control!o!siguin!designades!

per!la!Direcció!d'Obra.!!

4.2. NORMES!DE!REALITZACIÓ!D’ASSAIGS!!!
!

Excepte! indicació! contrària! de! la! Direcció! d'Obra,! les! normes! i! procediments! a!

aplicar!per!a!la!realització!dels!diversos!assaigs!seran!els!següents:!!!

4.2.1. SÒLS!!
!

3 Determinació!de!matèria!orgànica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs117/72!!

3 Granulometria!per!tamisat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs104/72!

3 Determinació!del!límit!líquid!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs105/72!

3 Determinació!del!límit!plàstic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs106/72!!

3 Determinació!de!l'equivalent!de!sorra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs113/72!

3 Pes!específic!de!les!partícules!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!UNEs7001!

3 Assaig!Proctor!Normal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs107/76!

3 Assaig!Proctor!Modificat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs108/76!

3 Assaig!CBR!de!laboratori!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs111/78!

3 Determinació!de!la!humitat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs102/72!

3 Determinació!de!la!densitat!in!situ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NLTs109/72!
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3 Assaig!de!placa!de!càrrega!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DINs18.134!!

4.2.2. AIGUA!!!
!

3 Presa!de!mostra!!UNEs7236!

3 Determinació!del!pH!!UNEs7234!

3 Determinació!de!substàncies!dissoltes!UNEs7130!

3 Determinació!de!sulfats!UNEs7131!

3 Determinació!d'hidrats!de!carboni!UNEs7132!

3 Determinació!de!substàncies!solubles!en!èter!NEs7135!!

3 Ion!Clorur!UNEs7138!!

4.2.3. ÀRIDS!!
!

3 Resistència!a!compressió!simple!NRV!3s4s00!!

3 Granulometria!per!tamisat!NLTs15O/72!

3 Equivalent!de!sorra!!!NLTs113/72!

3 Partícules!amb!dues!cares!o!més!de!fractures!!!UNEs7134!

3 Partícules!toves!!!UNEs7238!

3 Coeficient!de!forma!!!NLTs354!

3 Índex!de!lloses!!!NLTs354!

3 Pes!específic!i!absorció!de!gruixos!!!UNEs7083!

3 Pes!específic!i!absorció!de!fins!!!UNEs7140!

3 Assaig!de!Los!Angeles!!!NLTs149/72!

3 Assaig!MicrosDeval!!!LNF!P18!572!

3 Assaig!friabilitat!!!NLTs351/74!

3 Coeficient!de!polit!accelerat!!!NLTs174!

3 Estabilitat!al!sulfat!!!UNEs7136!

3 Reactivitat!als!àlcalis!del!ciment!!!UNEs7137!
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3 Compostos!de!sofre!!!UNEs7245!

3 Terrossos!d'argila!!!UNEs7133!

3 Partícules!lleugeres!!!UNEs7244!

3 Partícules!menors!de!0,08!mm!!!UNEs7135!

3 Determinació!de!matèria!orgànica!!!UNEs7082!

3 Adhesivitat!amb!el!betum!!!NLTs166/63!

3 Densitat!relativa!en!oli!de!per!afina!!!NLTs167/74!

3 Granulometria!de!filler!!!NLTs151/72!

3 Densitat!aparent!en!toluè!del!filler!!!NLTs176/74!!

3 Ió!Clorur!UNE!–!7138!!

4.2.4. CIMENTS!!
!

3 Pèrdua!al!foc!!!UNEs80.221!!

3 Residu!insoluble!!!UNEs80.223!

3 Triòxid!de!sofre!!!UNEs80.222!

3 Clorurs!!!UNEs80.240!

3 Resistència!!!UNEs80.101!

3 Temps!d'adormiment!i!estabilitat!de!volum!!!UNEs80.102!

3 Finor!del!mòlt!!!UNEs80.207!

3 Superfície!específica!!!UNEs80.207!

4.2.5. ACERS!PER!ARMAR!!
!

3 Característiques!geomètriques!!!UNEs36088/I/81!!

3 Assaig!doblat!a!simple!a!180°!!!UNEs36088/I/81!

3 Assaig!de!doblegat!i!desdoblegat!a!90°!!!UNEs36088/I/81!

3 Assaigs!de!tracció!!!UNEs36088/I/81!

!
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4.2.6. FORMIGONS!!
!

3 Presa!de!mostres!de!formigó!fresc!!!UNEs83.300s82!!

3 Mesura!de!seient!amb!el!con!d'Abrams!!!UNEs7103!

3 Fabricació!de!provetes!cilíndriques!!!UNEs83s301s84!!

3 Curat!de!provetes!!!UNEs83s301s84!

3 Refrentat!de!provetes!!!UNEs83s301s84!

3 Assaig!a!compressió!de!provetes!!!UNEs83s301s84!!

3 Assaig!brasiler!de!provetes!!!UNEs83s301s84!

3 Assaig!de!permeabilitat!de!provetes!!!MELCE!

3 Extracció!de!testimonis!de!formigó!endurit!UNEs83s302s84!

4.2.7. MESCLES!BITUMINOSES!!
!

3 Contingut!de!lligant!!!NLTs164!!

3 Granulometria!dels!àrids!!!NLTs165!

3 Resistència!a!la!deformació!plàstica!de!mescles!!!NLTs165!

3 Assaig!d'immersióscompressió!!!NLTs162!

5. PROGRAMACIÓ!DEL!CONTROL!PER!AL!CONJUNT!DE!L’OBRA!!
!

Serà! convenient! desenvolupar! un! Pla! de! Control! des! del! moment! en! què! la!

Generalitat!de!Catalunya!tingui!intenció!de!realitzar!l'obra.!Això!es!farà!mitjançant!

la!realització!d'un!programa!que!abasti! inicialment!des!del!projecte!i!que!tingui!el!

seu!fi!al!final!de!la!construcció.!!

!
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En!aquest! apartat! s’anirà!descrivint,!per!unitats!d'obres,! els! assajos,!normatives! i!

intensitats!de!control,!que!es!portaran!a!terme!per!al!control!geomètric,!qualitatiu!i!

quantitatiu!de!l'obra.!!

!

Les!intensitats!de!control!fixades!són!mitjanes!recomanats.!El!director!d'Obra!podrà!

adaptarsles!a! les!condicions!reals!en!funció!dels!recursos!disponibles,!ritme!de!les!

obres,!uniformitat!de!materials!o!incidències.!!

!

La!comprovació!de!la!qualitat!de!determinats!materials,!que!exigeixen!la!utilització!

de!mitjans!i!mètodes!d'assaig!especials,!podrà!ser!substituïda!per!la!verificació!del!

compliment! de! les! especificacions! a! través! de! certificats! emesos! pel!

subministrador.!No!obstant,!el!Director!d'Obra!podrà!ordenar!la!presa!de!mostres!

representatives!dels!mateixos!per!realitzar!assaigs!de!contrast.!!

5.1. MOVIMENT!DE!TERRES!!

5.1.1. TREBALLS!PRELIMINARS.!REPLANTEIG!!
!

Els! treballs! consistiran! en! una! verificació! del! replanteig,! comprovantsse! en!

altimetria!i!planimetria!les!bases,!l'eix!i!els!límits!d'expropiació.!!

5.1.2. DESMUNTS!!
!

Generalment,!els!treballs!consistiran!en:!!

!

3 Supervisió!general!de!la!realització!dels!desmunts,!control!de!l'enviament!a!

abocador!de!materials! inadequats! i!verificació!de! les!mesures!de!restitució!

del!paisatge.!!!

3 Presa!de!dades!topogràfiques!per!a!la!ubicació,!control!de!la!inclinació!dels!

talussos!i,!quan!escaigui,!control!de!possibles!moviments!en!coronació.!!!
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3 Supervisió!de!la!geometria!de!fons!de!desmunts.!!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Determinació!de!Matèria!Orgànica! NLTs117! 10.000!m3!ó!10!dies!

Granulometria!per!tamisat! NLTs104! 5.000!m3!ó!5!dies!

Proctor!Normal! NLTs107! 5.000!m3!ó!5!dies!

C.B.R.!de!laboratori! NLTs111! 10.000!m3!ó!10!dies!

Límits!d’Atterberg! NLTs105!i!106! 5.000!m3!ó!5!dies!

Assaig!de!los!Angeles! NLTs149! 5.000!m3!ó!5!dies!

Assaig!MicrosDeval!sec! NFsP18s572! 5.000!m3!ó!5!dies!

Taula!18.1:!Assaigs!possibles!en!desmunts.!

5.1.3. TERRAPLENS!!
!

Els!treballs!a!realitzar!consistiran,!en!línies!generals,!en:!!

!

3 Supervisió! general! de! l’execució:! fons! de! recolzament! del! terraplè,!

superfície!de!les!tongades,!humitat!i!mesures!de!drenatge.!!!

3 Control!topogràfic!general,!a!efectes!de!cubicació!i!control!d’espessor!de!

tongades.!!

3 Control!de!superfície!de!la!coronació!de!terraplens.!!!

3 Assaigs!de!control!de!materials.!!!

3 Assaigs!de!control!de!compactació.!!!

!

!

!

!
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ASSAIGS! NORMA! REQÜÈNCIA!

Granulometria!per!tamisat! NLTs104! 5.000!m3!ó!5!dies!

Proctor!normal! NLTs107! 5.000!m3!ó!5!dies!

Límits!d’Atterberg! NLTs105!i!106! 5.000!m3!ó!5!dies!

Contingut!d’humitat! NLTs102/58! 5.000!m3!ó!5!dies!

Taula!18.2:!Assaigs!abans!de!l’execució!del!terraplè.!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria!per!tamisat! NLTs104! 5.000!m3!ó!5!dies!

Proctor!normal! NLTs107! 5.000!m3!ó!5!dies!

Límits!d’Atterberg! NLTs105!i!106! 5.000!m3!ó!5!dies!

Contingut!d’humitat! NLTs102/58! 5.000!m3!ó!5!dies!

Densitat!“in!situ”! NLTs109/58! 5.000!m3!o!fracció!

C.B.R.!de!laboratori! NLTs111! 2.000!m3!o!fracció!

Taula!18.3:!Assaigs!durant!l’execució!del!terraplè.!

5.1.4. EXCAVACIONS!PER!CIMENTACIONS!D’OBRES!DE!FÀBRICA.!RASES.!!
!

S’engloben! dins! d’aquest! epígraf! totes! aquelles! excavacions! tals! com! rases! i!

excavacions!per!cimentacions!d’obres!de!fàbrica.!El!control!consistirà!en:!!

3 Supervisió! general,! amb! especial! atenció! a! les! mesures! d’entibació! i!

esgotament.!!!

3 Control!topogràfic!de!rasants!de!rases!i!cotes!de!cimentació.!!!

3 Presa!de!dades!per!cubicacions.!!

!

En!cas!de!posterior!ús!de!materials!procedents!d’aquestes!excavacions,!els!assaigs!

a! realitzar! serien! els! mateixos! indicats! en! el! cas! d’excavació! en! desmunt,! amb!

intensitats!adaptades!als!volums!corresponents!a!cada!cas.!!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!

!
! !

20!

Taula!18.4:!Assaigs!de!determinació!de!la!qualitat!del!material!de!reblert!en!rases,!murs,!etc.!!

5.1.5. FERM!TOT!Ú!ARTIFICIAL!!
!

El! control! i! els! treballs! a! realitzar! es! desenvoluparan! igual! que! en! l’apartat! de!

subbase!granular.!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Densitat!“in!situ”! NLTs109! Dues!vegades!/!tongada!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria!per!tamisat! NLTs104! 750!m3!ó!1!vegada/dia!

Proctor!Modificat! NLTs108! 750!m3!ó!1!vegada/dia!

%!elements!amb!dos!o!més!cares!

de!fractura!
ssss! 4.500!m3!ó!1!vegada!al!mes!

Equivalent!de!sorra! NLTs113! 375!m3!ó!2!veces!al!dia!

Assaig!de!los!Angeles! NLTs149! 4.500!m3!ó!cada!5!dies!

Taula!18.5:!Assaigs!a!realitzar!durant!l’execució!dels!reblerts.!

!

C.B.R.!de!laboratori! NLTs111! 4.500!m3!ó!cada!5!dies!

Taula!18.6:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials.!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria!per!tamisat!! NLTs104! Es! realitzaran! 3! Assaigs,! de!

cada! un! dels! indicats,! per! a!

la! identificació!del!material! i!

una!vegada!en!!

cada!reblert!que!s’executi!!

!!!!!

Proctor!normal!! NLTs107!

Determinació!de!Matèria!Orgànica!! NLTs117!

Límits!d’Atterberg!! NLTs105!i!106!

C.B.R.!de!laboratori!! NLTs111!
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!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Contingut!d’humitat! NLTs102/58! 700!m2!

Densitat!“in!situ”! NLTs109/58! 700!m2!

Taula!18.7:!Assaigs!a!realitzar!durant!la!posta!en!obra.!

!

Regs!d’Imprimació!i!d’Adherència!!

!

Els!criteris!pel!seu!control!seguiran!les!línies!generals!indicades!en!el!PGs3!i!en!les!

Recomanacions! pel! Control! de! Qualitat! en! Obres! de! Carretera! del! Ministeri! de!

Foment.!Els!treballs!de!supervisió!i!vigilància!seran:!!

!

3 Comprovació!de!la!superfície!d’assentament!per!la!correcció!i!localització!

de!defectes.!!

3 Comprovació! de! la! temperatura! ambient! i! absència! de! pluja! durant!

l’execució.!!

3 Control! del! procediment! d’execució! en! quan! a! temperatura! del! lligant,!

velocitat!de!l’equip,!pesada!del!lligant!i!temps!d’aplicació!de!lligant.!!

3 Comprovació!de!l’amplada!del!tractament.!!

!

!

!

!

!

!

!
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ASSAIGS! NORMA! FREQÜENCIA!

Viscositat!Saibolt! NLTs138!

!

Cada!partida!arribada!a!obra.!

!

Contingut!d’aigua! NLTs137!

Sedimentació! NLTs140!

Tamisat! NLTs142!

Penetració! NLTs124!

Ductilitat! NLTs126!

Solubilitat! NLTs130!

Taula!18.8:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials.!!

!

Mescla!en!Calent!!

!

El! control! es! realitzarà! seguint! les!directrius!del! PGs3! i! de! les!Recomanacions!pel!

Control!de!Qualitat!en!Obres!de!Carretera!del!Ministeri!de!Foment.!Els!treballs!de!

supervisió!i!vigilància!seran:!!

!

3 Recepció! dels! certificats! de! cada! partida! del! lligant! per! comprovar! les!

seves!característiques.!!!

3 Inspecció! dels! acopis! d’àrids! per! detectar! elements! estranys,! forma!

d’acopi,!aspecte!general!dels!àrids!i!volum!de!cada!tipus!d’àrid.!!!

3 Comprovació!i!vigilància!del!funcionament!de!la!planta.!!!

3 Comprovació! de! la! superfície! d’assentament! per! localitzar! i! corregir!

defectes.!!!

3 Control! d’estesa! de! la! mescla.! Temperatura! ambient,! temperatura! del!

lligant!i!velocitat!d’avançament!de!l’equip!de!reg.!!!

3 Control!de!l’espessor!i!amplada!de!les!capes.!!!
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3 Comprovació! de! la! superfície! acabada.! No! s’haurien! d’apreciar!

irregularitats.!!!

3 Comprovació!de!la!rasant!de!l’eix!i!en!els!extrems.!!Àrids!per!mescles!!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria! NLTs150! 500!m3!ó!1!vegada/dia!

Índex!de!“lajas”! NLTs354! 1.000!m3!ó!cada!5!dies!

%!elements!amb!dos!o!més!cares!

de!fractura!
ssss! 1.000!m3!ó!cada!5!dies!

Densitat!relativa! NLTs153! 2.000!m3!ó!cada!5!dies!

Absorció!de!Lligant! NLTs167/58! 500!m3!ó!1!vegada/dia!

Assaig!de!los!Angeles! NLTs149! 2.000!m3!ó!cada!5!dies!

Coeficient!de!polit!accelerat! NLTs174! 10.500!m3!ó!cada!30!dies!

Taula!18.9:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials.!

!

Àrids!fins!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria! NLTs151! 500!m3!ó!1!vegada/dia!

Densitat!relativa! NLTs153! 2.000!m3!ó!cada!5!dies!

Absorció!de!Lligant! NLTs167/58! 5.000!m3!ó!1!vegada/dia!

Taula!18.10:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials.!

!

!

!

!

!
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Filler!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Densitat!relativa! NLTs155! 2.000!m3!ó!cada!5!dies!

Densitat!aparent!del!toluè!
NLTs176!

!

2.000!m3!ó!cada!5!dies!

!

Granulometria! NLTs150! 500!m3!ó!1!vegada/dia!

Absorció!de!Lligant!
NLTs167/58!

!

500!m3!ó!1!vegada/dia!

!

Taula!18.11:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials!

!

Lligant!!

!

ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Penetració! NLTs124! 10!Tn!o!fracció!

Índex!de!penetració! NLTs181s5/5! 10!Tn!o!fracció!

Pes!Específic! NLTs122/58! 10!Tn!o!fracció!

Taula!18.12:!Assaigs!a!realitzar!pel!control!de!qualitat!dels!materials.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ASSAIGS! NORMA! FREQÜÈNCIA!

Granulometria!dels!àrids! NLTs165! 500!Tn!o!1!vegada/dia!

Resistència!a!la!deformació!

plàstica!de!mescles!
NLTs159! 500!Tn!o!1!vegada/dia!

Contingut!de!Lligant! NLTs164! 2.000!Tn!

Equivalent!de!sorra! NLTs113/58! 2.000!Tn!

Estabilitat!Marshall! ! 2.000!Tn!

Assaig!de!Immersió!s!

Compressió!
NLTs162!

10.000!Tn!ó!una!vegada!

cada!30!dies!

Extracció!de!testimonis!i!

determinacions!del!espessor!
NLT!s!168! 500!m2!

Densitat!“in!situ”! NLTs168/63! 5.000!m2!

Taula!18.13:!Assaigs!a!realitzar!durant!la!posta!en!obra.!

5.2. DRENATGE!!

5.2.1. CUNETES!!
!

El!control!haurà!de!perseguir:!!

!

3 Que!les!cunetes!quedin!amb!el!pendent!previst.!!!

3 Que!les!seves!dimensions!s’ajustin!a!allò!establert!als!plànols.!!!

3 Que!l’acabat!de!la!seva!superfície!sigui!l’adequat.!!

!

El!control!del! formigó!serà!semblant!al!que!s’estableix!pels!restants!formigons!de!

l’obra.!!

!
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5.2.2. TUBS!DE!FORMIGÓ!!
!

Els!criteris!de!control!s’ajustaran!a!les!següents!línies!generals:!!

3 Recepció!de!catàlegs!i!especificacions!del!subministrador.!!!

3 Comprovació,! per! mostreig,! de! que! els! tubs! es! troben! dins! de! les!

toleràncies!!geomètriques.!!!

3 Supervisió!i/o!realització!en!fàbrica!d’assaigs!d’aixafament!dels!tubs.!!!

3 Supervisió!de!la!instalJlació!dels!tubs.!!!

3 Control!de!pendents.!!!

3 Inspecció!de!la!colJlocació!del!formigó.!!!

3 Control!de!la!compactació!al!voltant!dels!tubs.!!!

3 Verificació!de!les!condicions!d’acopi!de!tubs!i!juntes.!!!

3 Prova!d’estanqueïtat.!!

5.2.3. ARQUETES!
!

El!control!s’ajustarà!als!següents!criteris:!!

!

3 Inspecció!de!les!excavacions.!!!

3 Control!geomètric!(dimensions!i!espessors).!!!

3 Control!dels!formigons!(característiques,!encofrats!i!posta!en!obra).!!!

5.2.4. DRENS!!
!

Tubs!de!PVC!!!

!

El!control!es!centrarà!sobre!les!següents!línies!generals:!!!

!
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3 Recepció! de! la! documentació! entregada! pel! subministrador,! amb! les!

característiques!dels!tubs.!!!

3 Verificació! de! les! característiques! geomètriques! dels! tubs:! diàmetre! i!

espessors.!!!

3 Supervisió!de!l’execució,!amb!especial!atenció!a!la!instalJlació!de!juntes.!!!

3 Comprovació!de!les!condicions!filtrants!dels!tubs.!!!

!

Utilització!de!Geotèxtil!!

!

El!control!es!desenvoluparà!d’acord!a!les!següents!directrius:!!

!

3 Recepció!dels!certificats!del!subministrador!amb!les!característiques!del!

material.!!!

3 Inspecció!de!les!condicions!d’emmagatzematge.!!!

3 Control! de! la! colJlocació! en! els! tubs,! amb! especial! atenció! als!

solapaments.!!!

3 Presa! de! mostres! representatives! de! les! diverses! partides! arribades! a!

l’obra,!per!la!possible!realització!d’assaigs!de!contrast.!!

5.3. SENYALITZACIÓ!!
!

Hauran! de! recollirsse! els! certificats! dels! fabricants! i! subministradors! que!

garanteixin! la! qualitat! dels! materials! arribats! a! obra,! prenentsse! mostres!

representatives!dels!mateixos!per!la!possible!realització!d’assaigs!de!contrast.!

5.3.1. SENYALITZACIÓ!HORITZONTAL!!
!

Els!criteris!de!control!s’ajustaran!a!les!següents!línies!generals:!!

!
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3 La!superfície!del!paviment!ha!d’estar!completament!neta!i!seca,!exempta!

de!materials! solts! o!mal! adherits,! per! la! qual! cosa! es! raspallaran! amb!

escombradores! adequades! i! s’assecaran! amb! aire! comprimit! si! fora!

necessari,! amb! el! que,! a! més! a! més,! s’eliminarà! la! pols! adherida! a! la!

superfície.!!!

3 La! pintura! s'aplicarà! sobre! superfícies! rugoses! que! facilitin! la! seva!

adherència,!per!a!això! cal!que! tinguin!una! rugositat!petita!o!moderada!

doncs! una! gran! rugositat! requereix! gran! quantitat! de! pintura.! Si! la!

superfície! fos! excessivament! llisa! es! tractarà! amb! raig! de! sorra,!

fregament! amb! pues! d'acer! forta! o! amb! solució! d'àcid! clorhídric! al! 5%!

seguida!de!rentat!enèrgic!posterior.!!!

3 El!replanteig!de!les!línies!i!marques!vials!es!farà!amb!aparells!topogràfics,!

assenyalant! punts! distanciats!menys! de! 50! cm! per! definir! eixos,! vores,!

contorns!i!figures.!!!

3 S'ha!de!vigilar!que!la!matèria!seca!de!la!pintura!aplicada!correspongui!a!

la! prevista! i! no!minvi! per! utilització! abusiva! de! diluents! que! facilitin! la!

posada!en!obra!de!la!pintura,!però!disminueixen!la!quantitat!de!material!

colorant! aplicat! per! m2! amb! la! consegüent! pèrdua! de! qualitat! i!

permanència!de!coloració.!!!

3 Pel! que! fa! a! la! alineació,! la! diferència! entre! l'eix! de! l'alineació! real! i! la!

teòrica! no! serà! superior! a! 3! cm.! La! seva! finalitat! és! aconseguir! una!

regularitat!geomètrica!en!el!traçat!de!les!línies!de!senyalització.!!!

5.3.2. SENYALITZACIÓ!VERTICAL!!
!

El!control!es!desenvoluparà!seguint!els!següents!criteris!per!totes!les!senyals:!!

!
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3 ColJlocació! dels! senyals:! La! tolerància! de! verticalitat! de! pals! o! plànols!

serà! menor! d'1o.! La! seva! finalitat! és! obtenir! una! correcta! visibilitat! i!

evitar!l'acumulació!de!pols!o!brutícia.!!!

3 Posició! relativa! dels! senyals:! Des! d'una! distància! mínima! igual! a! la!

visibilitat! de! parada! (en! aquesta! carretera! és! de! 80! m)! un! senyal! no!

obstruirà!la!visió!de!les!altres.!La!seva!finalitat!és!procurar!a!l'usuari!de!la!

carretera!una! correcta! informació! i! una! capacitat! de! reacció!de! lectura!

dels!successius!senyals.!!!

3 Situació!dels!senyals!respecte!a!la!vora!de!la!carretera:!Es!realitzarà!una!

comprovació! visual! i! mesura! directa.! La! seva! finalitat! és! obtenir! una!

posició!correcta!dels!senyals!per!a!la!seva!captació!en!condicions!òptimes!

pels!automobilistes.!!!

3 Visibilitat! de! dia! i! de! nit:! És! important! realitzar! una! prova! de! visibilitat!

diürna! i! nocturna! amb! els! senyals! colJlocades! provisionalment! per!

comprovar!que! la!seva! funció!principal,!que!és! la!d'advertir!o! informar,!

no! queda! menyscabada! per! un! trànsit! intens,! per! colJlocació! molt!

propera! entre! senyals! o! per! situació! indeguda,! encara! que! en! el! pla!

aparegui!com!teòricament!ajustada.!La!comprovació!s'ha!de!fer!circulant!

en! un! turisme! primerament! en! solitari! i! després!marxant! després! d'un!

camió! de! 4! m! d'alçada! de! caixa! a! una! distància! d'aquest! de! 25!m.! La!

circulació!nocturna!es! farà!amb! llum!d'encreuament.!Aquest! assaig!pot!

donar! lloc! a! la! colJlocació! duplicada! dels! senyals! a! ambdós! vores! de! la!

calçada!com!en!el!cas!dels!senyals!de!prohibició!d'avançament.!!

5.4. ESTRUCTURES!DE!SEGURETAT!METÀLDLIQUES!!
!

!El!control!consistirà!en:!!!

!
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3 Realitzar! una! inspecció! visual! per! comprovar! l'absència! de! bonys,!

defectes,! rebaves! i! vores! tallants! en! totes! les! bandes! i! peces! finals.! Es!

pretén!evitar!danys!als!usuaris!de!la!carretera.!!!

3 Anivellament:! Es! mesurarà! directament! l'altura! de! la! banda! i! es!

compararà!amb!la!teòrica,!amb!la!qual!no!podrà!diferir!en!més!de!2!cm.!

La! seva! finalitat! és! proporcionar!un! adequat! aspecte! estètic! i!mantenir!

les!bandes!a!l'altura!més!convenient!pel!que!fa!a!la!seguretat!del!trànsit.!

Es!durà!a!terme!un!perfil!transversal!cada!20!m.!

3 Distància!a!la!vora!de!la!carretera:!Es!mesurarà!directament!la!distància!a!

la! vora! i! es! compararà! amb! la! teòrica,! amb! la! qual! no!podrà!diferir! en!

més!de!3!cm.!La!seva!finalitat!és!proporcionar!un!adequat!aspecte!estètic!

i!situar! les!barreres!a! la!distància!més!convenient!per!a! la!seguretat!del!

trànsit.!Es!durà!a!terme!un!perfil!transversal!cada!20!m.!!!

3 Espai! per! deformació! o! distància! entre! la! barrera! i! elements! fixos:! Es!

mesurarà!directament! i! la! distància! serà! superior! a! 2!metres! (ja!que! la!

barrera!adoptada!al!llarg!de!tota!la!carretera!és!flexible!i!la!seva!màxima!

deformació! serà! de! 2! m! per! impacte! de! camions).! La! seva! finalitat! és!

permetre! la! deformació! de! la! barrera! perquè! absorbeixi! l'impacte! d'un!

vehicle! sense! transmetresho! a! elements! fixos.! Es! realitzarà! en! tota! la!

longitud!de!la!barrera.!!

5.5. DIVERSOS!!

5.5.1. PETITS!PREFABRICATS!DE!FORMIGÓ!!
!

El!seu!control!es!basarà!en:!!

!
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3 Comprovació! de! la! qualitat! dels! materials! rebuts! en! obra,! que! s'han!

d'ajustar!al!que!estableix!el!Plec!o!a!les!mostres!aprovades!per!la!Direcció!

d'Obra.!!!

3 Supervisió!de!les!condicions!d'emmagatzematge.!!!

3 Supervisió!de!la!colJlocació!i!acabats.!!!

3 Comprovació! geomètrica! de! les! superfícies! i! alineacions! de! les! unitats!

acabades.!!!

3 Presa!de!dades!per!a!confeccionar!les!corresponents!valoritzacions.!!!

5.5.2. PLANTACIONS!
!

El! control! consistirà! en! comprovar! que! es! fa! a! les! superfícies! i! amb! les! espècies!

especificades!a!l'annex!12!“Estudi!d'Impacte!Ambiental”.!

6. RESPONSABILITATS!I!CONTROL!DE!QUALITAT!!
!

Per! tal! que! un! control! de! qualitat! sigui! eficaç! ha! d'estar! integrat! en! una!

organització! totalment! independent! de! la! línia! de! producció.! A! continuació! es!

mostren!les!raons:!!!

!

3 La! primera! d'elles! és! a! causa! de! la! fiabilitat! o! homologació! pels! clients!

com! empresa! que! té! establert! un! sistema! de! garantia! de! qualitat!

executiu!i!expressa!una!voluntat!decidida!de!fer!les!obres!bé.!!!

3 La!segona!raó!és!de!tipus!purament!intern!pel!que!fa!a!la!seva!eficàcia.!!!

Els!serveis!de!qualitat!han!de!dependre!directament!del!cap!de!control!de!qualitat!i!

serveis! tècnics,! és! a! dir,! del! tècnic! de! més! elevada! categoria! directament! en!

contacte! amb! el! director! general.! Aquest! tècnic! ha! de! ser! responsable! de! dues!

grans!àrees:!!
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!

3 Els! serveis! tècnics! pròpiament! dits! que! s'ocupen! de! la! implantació! de!

conceptes! relacionats! amb! la! qualitat! en! general,! com! a! revisió! de!

projectes,! establiment! de! normes,! formació! d'inspectors,! colJlaboració!

en!parts!difícils!de!les!obres,!etc.!!!

3 En! una! altra! gran! àrea! executiva! formada! per! inspectors! de! qualitat! i!

tècnics!de!qualitat!a!peu!d'obra.!!

!

Totes!aquestes!relacions!integrades!d'aquest!tipus!de!cap!manera!han!de!dependre!

jeràrquicament! de! la! línia! productiva,! encara! que! per! descomptat! hi! hagi! línies!

d'informació!de!resultats!al!cap!d'obra,!delegats,!caps!d'aprofitament,!etc.!!!

!

El! paper! dels! laboratoris,! tant! centrals,! regionals! com! a! peu! d'obra! en! aquest!

sistema!és!el!d'un! instrument!al!servei!del!sistema!de!control!de!qualitat.!Amb! la!

seva!activitat!d'assajos,! informes,!estudis!de!patologies! i!especials,!etc.,!permetrà!

decidir! al! responsable! del! control! de! qualitat! sobre! la! idoneïtat! del! producte!

construït.!!

!

En!un!primer!moment,!pot!ser!suficient!amb!un!inspector!regional!en!una!delegació!

que!realitzi!al!mateix! temps! la! tasca!de!responsable!del!control!de!qualitat!a!peu!

d'obra!en!dues!o!tres!obres,!recolzantsse!en!un!petit!laboratori!regional!i!en!major!

mesura!en!el!laboratori!central.!!

En!una! fase!més!avançada,! l'inspector! regional!hauria!de!ser!el!coordinador! i!cap!

jeràrquic! dels! responsables! a! peu! d'obra! del! control! de! qualitat! i! utilitzar!

laboratoris!d'obra,!regionals!o!centrals!en!funció!de!la!importància!i!de!la!quantitat!

de!les!obres!a!controlar,!sempre!d'acord!amb!programes!de!control!individualitzat!

per!a!cada!obra!en!què!ha!d'estar!inclòs!l'abast!econòmic!d'aquest!control.!!!
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ParalJlelament! a! aquesta! dotació! de! tècnics! d'inspecció,! s'ha! de! desenvolupar! el!

personal!dels!serveis!tècnics!en!funció!del!volum!general!de!les!obres!de!l'empresa!

i!la!complexitat!d'aquestes.!!!

!

L'adopció! d'un! organigrama! d'aquest! tipus! tindria! una! finalitat! incompleta! si! no!

s'ha!fixat!per!a!cada!operació!relacionada!amb!l'obra!des!del!seu!disseny!fins!a! la!

seva! finalització,! un! quadre! d'assignació! de! responsabilitats! de! cadascuna! de! les!

persones! que! intervenen! en! el! mateix,! per! això! es! suggereix! l'adopció! d'un!

esquema! com! el! que! es! presenta! a! continuació! en! el! que! s'indiquen! les!

responsabilitats!principals!i!secundàries!dins!l'àmbit!de!l'empresa.!De!tota!manera,!

aquesta! assignació! de! responsabilitats! a! l'empresa! ha! de! ser! clara,! però! alhora!

compatible!i!simultani!amb!les!responsabilitats!que!han!d'afectar!a! la!Generalitat,!

projectista!i!altres!organismes!oficials.!!!

7. INSTALDLACIONS!I!MITJANS!EN!OBRA!!

7.1. PERSONAL!!
!

El! personal! serà! especialitzat! i! amb! suficients! criteris! tècnics! com! per! donar! una!

fiabilitat!important!als!resultats!i!conclusions!que!ells!determinin.!!

!

El!nombre!d'empleats!serà!el!següent:!!

!

FUNCIÓ! No!

Conductors!de!vehicles! 2!

Premsa!C.B.R.,!desgast!Los!Ángeles!i!Compactadora! 2!

Matxacadora!primària!i!Marshall! 1!
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Mesura!de!granulometries! 2!

Premsa!Assaig!provetes! 1!

Anàlisis!químics! 1!

Taula!de!dibuix! 1!

Administratius!i!secretàries! 3!

TOTAL! 14!

Taula!18.17:!Personal!en!obra!pel!control!de!qualitat.!

7.2. VEHICLES!!
!

Hi!hauran!dos!vehicles.!Hauran!de!ser!vehicles!tipus!utilitari!però!amb!maleter!d'1!

m3!de!capacitat!mínima!i!una!alçada!de!maleter!mínima!de!90!cm.!Tanmateix,!han!

d'estar! equipats! de! caixes! o! agafadors! per! al! correcte! transport! de! les! mostres!

sense! deteriorament,! a! més! de! tenir! assegurada! una! certa! protecció! davant!

temperatures!elevades,!pluja,!etc.!!

7.3. LABORATORI!I!EQUIPAMENT!!
!

Els! assajos! anteriorment! proposats! seran! realitzats! en! el! laboratori! que! el!

contractista!disposarà!a!aquest!efecte.!Es!recomana!la!seva!ubicació!a!Santa!Maria!

de! Palautordera,! concretament! a! Can! Sala! ja! que! és! el! lloc! ideal,! donada! la! seva!

proximitat!a! la!zona!d'obra!així!com!la!possibilitat!de!comptar!amb!llum!elèctrica,!

aigua,!telèfon!i!altres!serveis!mínims.!!

7.3.1. DISTRIBUCIÓ!!
!

3 Àrea! de! control! de! Formigons! en! massa! o! armat,! i! els! seus! materials!

constituents:! o! Ciments! !o! Àrids!o! Aigua!o! Acerperaarmadures! o!

Addicionsiadditius!!!
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3 Àrea!d'assaigs!de!sòls!i!àrids!!!

3 Àrea!d'assaigs!de!mescles!bituminoses!i!regs!d'imprimació!i!adherència.!!!

!

Tanmateix,!disposar!d'una!cambra!humida!per! la!cura!de! les!provetes!de!formigó!

que!posteriorment!s'assajaran!a!7!i!28!dies.!!!

7.3.2. EQUIPAMENT!!
!

!
27 

 

concretament a Can Sala ja que és el lloc ideal, donada la seva proximitat a la zona d'obra 
així com la possibilitat de comptar amb llum elèctrica, aigua, telèfon i altres serveis 
mínims. 

 

7.3.1 Distribució 
 

- Àrea de control de Formigons en massa o armat, i els seus materials constituents: 
o Ciments 
o Àrids 
o Aigua 
o Acer per a armadures 
o Addicions i additius 

 
- Àrea d'assaigs de sòls i àrids 

 
- Àrea d'assaigs de mescles bituminoses i regs d'imprimació i adherència. 

Tanmateix, disposar d'una cambra humida per la cura de les provetes de formigó que 
posteriorment s'assajaran a 7 i 28 dies. 

 

7.3.2 Equipament 

 

Nº DE UDS CONCEPTE 

1 Bastidor i Premsa 

1 Gat Mecànic 

5 Sobrecàrrega de 6'' de diàmetre 

5 Sobrecàrrega taladrades de 6'' de diàmetre 

5 Motlles de 2,318 cm3 amb base 

1 Collars per a motlles 

1 Discos espaiadors 

1 Plaques perforades amb plançó 

1 Pistó cilíndric de 1,95'' de diàmetre 

1 Trípodes per a quadrant 

1 Abraçadora per a quadrant 

1 Ròtula i placa de subjecció "in situ" 

1 Pistó cilíndric "in situ" 

1 Sobrecàrregues cilíndriques de 10'' de diàmetre "in situ" 
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1 Sobrecàrregues cilíndriques de 8'' de diàmetre "in situ" 

1 Abraçadora per a comprimir "in situ" 

3 Masses Proctor Normal de 2,5 kg 

2 Masses Proctor Modificat 

10 Motlles Proctor Normal 

1 Anell amb quadrant de 1.000kg Nº 709 

1 Anell amb quadrant de 3.000kg Nº 706 

1 Estufes de dessecació TARMA 

1 Planxa elèctrica model "Z" 

1 Planxes de butà "Sologas" 

2 Forn de butà "Butsir" 

1 Equip normal de sondejos 

1 “Tamisatras” mecàniques 

4 Cuartejadors d’àrids MC-2 

4 Cuartejadors d’àrids MC-4 

1 Un motlle cilíndric d’un peu cúbic 

1 Un motlle cilíndric de mig peu cúbic 

1 Màquina per a Assaig de Los Ángeles 

20 Boles esfèriques 

4 Culleres de Casagrande amb dos acanaladors 

5 Embuts per a Densitat in situ 

1 Vidres, de rellotge de 5 cm de diàmetre 

1 Vidres, de rellotge de 10 cm de diàmetre 

2 Morters de porcellana 

2 Motlles cilíndrics de 51x178 mm. amb Pistó 

2 Motlles cilíndric de 152x582 mm. amb Pistó 

1 Equips complets d’Equivalent sorra 

1 Embut, massa i con per a Absorció 

1 Premsa "Marshall" amb anell i cap de trencament 

1 Taula de sacsejades per a Assaigs de assentament 

1 Taula per a vibració de provetes 

3 Con d’Abrams 

4 Motlles cúbics 15x15x15 

4 Motlles prismàtics de 25x25x100 
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1 Agulla de "Vicat" 

1 Compactadora "Rilen" per a conglomerant 

1 Amassadora Planetaria 

2 Balança "Michaelis" 

2 Joc mordasses balança "Michaelis" 

1 Penetròmetre normalitzat per a asfalts 

1 Caixes per a penetració en betum 

1 Motlle de 4x4x16 cm per a flexotracció 

1 Permeabilímetre "Blaine" 

1 Compactadora mecànica per a sòls 

1 Balança COBOS mod. D-2 

1 Balança amb tauler model AIE 

1 Joc complet de peses 

1 Balança CEDAC FA-20 dispositiu hidrostàtic 

1 Quadrant BATI 

1 Massa Compactadora MARSHALL 

4 Motlles de 4'' de diàmetre 

5 Collar de 4''de diàmetre 

3 Placa base 

3 Cronòmetres 

1 Nivell de fusta 

4 Safates de 20x30 cm 

1 Vasos de precipitat de 400 cc. 

1 Vasos de precipitat de 600 cc. 

1 Vasos de precipitat de 1000 cc 

1 Pipetes de 10 cc 

1 “Matracos” Chatelier de 1000 cc 

1 Tapes pesafiltres AFORA 

1 Cossos de pesa filtres 

1 Provetes de 500 cc 

1 Provetes de 250 cc 

1 Provetes de 100 cc 

1 Provetes de 60 cc 

1 Dessecadors Sherbler 
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1 Picnòmetres per a líquid AFC 

1 Crisols Jooli 

1 Anells metàl·lics de 11 cm AFORA 

1 Pinces gegants 

3 Encenedors Bursen 

25 Envasos netejadors de plàstic 

5 Trípodes metàl·lics per a escalfadors 

2 Aparell de destil·lació CUT-BACK de 500 cc 

1 Punt de reblaniment de 1000 cc 

3 Límit de retracció 

1 Centrifugadora tipus C.R: 

4 Tamisos de 1'' malla quadràtica metàl·lics 

4 Tamisos de 3/4'' malla quadràtica metàl·lics 

4 Tamisos de 1/2'' malla quadràtica metàl·lics 

5 Tamisos de 3/8'' malla quadràtica metàl·lics 

5 Tamisos de 1/4'' malla quadràtica metàl·lics 

3 Tamisos de Nº4 malla quadràtica metàl·lics 

3 Tamisos de Nº8 malla quadràtica metàl·lics 

3 Tamisos de Nº10 malla quadràtica metàl·lics 

3 Tamisos de Nº12 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº16 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº18 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº20 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº30 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº35 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº40 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº50 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº70 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº80 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de Nº100 malla quadràtica metàl·lics 

2 Tamisos de 320 micres 

2 Tamisos de 160 micres 

2 Tamisos de 630 micres 

4 Fons i tapes per a Tamisos de 8'' 
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Taula!18.18:!Equipament!laboratori.!

8. NORMES!SOBRE!LA!CIRCULACIÓ!DE!DOCUMENTS!!
!

Els!aparells!del!laboratori!han!d'estar!convenientment!calibrats!i!acreditats,!d'acord!

amb! les! especificacions! disposades! per! escrit! per! la! Direcció! d'obra,! posades! en!

coneixement!de!la!Contracta!amb!data!i!antelació!suficient.!!

!

31 
 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla de 3,5'' 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla de 1'' 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla de 3/4'' 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla de 1,5'' 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla de 3/8'' 

4 Tamís metàl·lic de 12'' malla Nº4 

4 Fons per a Tamisos de 12'' 

3 Tamís quadrat de 2'' malla 

1 Dispositiu assaig resistència flexo-tracció 

1 Dispositiu assaig plaques de càrrega 30 cm 

1 Dispositiu assaig plaques de càrrega 1,5x1,5 m 

5 Provetes per a Equivalent de sorra 

1 Equivalent “testigo saca muestras” 

1 Agulla penetròmetre – Proctor 

2 Vibrador de agulla 11/4'' 

1 Presa per a trencament de provetes a compressió 
(conglomerants) 

4 Motlles per a Assaigs de flexo-tracció 

2 Agulla per a assaig de partícules toves 

1 Tamisatra (Goliat) Granulometries d’àrids gruixuts 

1 Varilles per a Densitats aparents 

1 Termòmetres des de 0 a 200ºC 

1 Útils necessaris com paletines, espàtules, “cucharones”, 
enrasadores, “espuertas” de goma i altres de menor 
importància per a la seva utilització en aquest laboratori 

 

Taula 18.18: Equipament laboratori. 

 

8. NORMES SOBRE LA CIRCULACIÓ DE DOCUMENTS 

Els aparells del laboratori han d'estar convenientment calibrats i acreditats, d'acord amb les 
especificacions disposades per escrit per la Direcció d'obra, posades en coneixement de la 
Contracta amb data i antelació suficient. 

Respecte al laboratori, s'ha de portar un diari exhaustiu de les activitats realitzades i detallades 
per hores de treball. 
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Respecte!al!laboratori,!s'ha!de!portar!un!diari!exhaustiu!de!les!activitats!realitzades!

i!detallades!per!hores!de!treball.!!

!

Es!durà! a! terme!un!albarà!d'entrada!de!materials,! recollintshi,! el! dia! i! hora!de! la!

presa! de! mostres! en! el! tall! d'obra,! magatzem! de! recollida,! etc! ...,! així! com! una!

descripció! de! la! situació! de! recollida! i! de! la! mostra! en! si! mateix.! En! l’albarà! es!

justificaran!les!quantitats!triades!per!a!la!realització!dels!assajos!i!determinacions.!

Es! realitzarà! un! emmagatzematge,! etiquetatge! o! referenciat,! convenientment!

realitzat!d'aquelles!mostres!en!quantitat!suficient,!catalogades!com!no!acceptables!

en!principi!però!aprovades!per!la!Direcció!d'Obra.!!

!

Per!cada!mostra!i!assaig!es!generaran!cinc!còpies!dels!resultats,!dos!s'arxivaran!en!

el!laboratori!de!forma!adequada!i!si!cal!una!tercera!amb!l'excés!de!mostra!disposat!

al!magatzem,!una!altra!per!la!Direcció!d'Obra!i!una!altra!per!la!Contracta!a!la!figura!

del! representant! o! cap! d'obra.! L'última! còpia! serà! aprovada! per! escrit! pel!

laboratori,!la!Contracta!i!la!Direcció!d'Obra!i!arxivada!per!la!Contracta.!!

!

En!el!cas!de!mostres!no!acceptables!però!aprovades!per! la!Direcció!es!generaran!

dues! còpies! més,! en! les! quals! s'inclouran! per! escrit! els! motius! pels! quals! la!

Contracta!solJlicita!l'aprovació!dels!resultats!i!els!materials!i!l'aprovació!per!part!de!

la!Direcció! responent! al!mateix! temps! amb! la! rebaixa! a! què!dóna! lloc! la!mostra,!

especificant!d'acord!al!Plec,!en!les!condicions!de!mesurament!i!abonament.!De!les!

dues!còpies!una!serà!arxivada!per!la!Contracta!i!una!altra!per!la!Direcció!d'Obra.!!

!

En! el! cas! de!mostres! rebutjades,! s'ha! de! procedir! a! l'anterior! però! es! publicaran!

tots!els!documents!referits!a! la!mostra!del!material!rebutjat,! la!paraula!"rebutjat"!

constarà!diagonalment!a!cada!full!respectiu.!!
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La! contracta,! si! ho! desitja,! pot! realitzar! els! assaigs! a! què! estigui! obligat! en! un!

laboratori!oficial!diferent!del!propi,!prèviament!acordat!amb!la!Direcció!de!l'Obra.!

Per!garantir!l'estat!correcte!de!la!documentació!i!evitar!la!seva!pèrdua,!es!dotés!a!

les!oficines!de!prestatgeries,!arxivadors!i!porta!plànols!suficients!per!guardar!amb!

el!necessari!ordre!i!amplitud!els!documents!que!es!generin.!!

Els!resultats!dels!controls!i!assajos!es!classificaran!per:!!

!

3 Talls!d’obra!!!

3 Unitats!d’obra!!!

3 Dates!!!

3 Tipus!d’assaigs!!!

3 Bandes!de!resultats!!!

3 Resultats!màxims,!mitjans!i!mínims!!!

3 Aquesta! documentació! es! contindrà! en! fitxers! d'ordinador,! gràfics! i!

fitxers!!convencionals.!!

9. PRESSUPOST!!
!

Abans!de!realitzar!l’obra,!en!desconeixement!del!nombre!exacte!d’assajos!i!proves!

que!s’ha!de!fer,!es!calcula!que!el!pressupost!del!Pla!de!Control!de!Qualitat!és!del!

1,5%!del!Pressupost!d’Execució!Material,!és!a!dir,!de!35.900,13€.!!

!
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ANNEX%18:%JUSTIFICACIÓ%DE%PREUS%%

%



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013U001 h Ajudant 19,86000 €

A0140000 h Manobre 19,02000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 €

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503000 h Camió grua 44,62000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 51,98000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 53,36000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,64000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,79000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,49000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,68000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 €



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 16,79000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B033U050 m3 Material granular natural o artificial, per a drens 19,18000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,00000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 99,66000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,28000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €

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

58,01000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 89,33000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

1,23000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,36000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,95000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,31000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

22,26000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,70000 €

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport

45,02000 €

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport

88,97000 €

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

130,44000 €

BBM1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport

304,62000 €

BBM1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport

263,51000 €

BBM1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant DG nivell 3,
incloses brides i elements de fixació al suport

204,05000 €

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

25,84000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,57000 €



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 4

MATERIALS

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,72000 €

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 15,69000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

3,66000 €

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm 21,22000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

274,41000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

149,68000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

121,00000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

6,37000 €

BFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

23,87000 €

BG31190U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

2,84000 €

BGF2A660 u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb esforç en punta 16 kN, per a 6 cables 968,12000 €

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó armat 66,75000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,87000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64000 €



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 83,02000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,33000 = 21,26300

Subtotal: 21,26300 21,26300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 103,30000 = 23,24250

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 16,79000 = 10,91350

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,50000 = 0,27000

Subtotal: 60,48150 60,48150

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21263

COST DIRECTE 83,01913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,01913



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 FGF2A661 u Pal de formigó armat de 15 m d'alçària, de 16 kN
d'esforç en punta, per a 6 cables i muntat amb dau de
formigó

Rend.: 1,000 1.450,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,390 /R x 24,08000 = 33,47120

A013H000 h Ajudant electricista 1,390 /R x 20,65000 = 28,70350

Subtotal: 62,17470 62,17470

Maquinària

C1504S00 h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 1,390 /R x 51,98000 = 72,25220

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 44,62000 = 44,62000

Subtotal: 116,87220 116,87220

Materials

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

2,835      x 83,01913 = 235,35923

BGWF2000 u Part proporcional d'accessoris per a pals de formigó
armat

1,000      x 66,75000 = 66,75000

BGF2A660 u Pal de formigó armat amb una alçària de 15 m, amb
esforç en punta 16 kN, per a 6 cables

1,000      x 968,12000 = 968,12000

Subtotal: 1.270,22923 1.270,22923

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93262

COST DIRECTE 1.450,20875

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,20875

P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 4,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,92048

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,22552

Subtotal: 1,14600 1,14600

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 55,17000 = 2,62714

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 65,17000 = 0,31033

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,10000 = 0,38190

Subtotal: 3,31937 3,31937

COST DIRECTE 4,46537

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,46537
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P-3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 5,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,59200

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 2,79500

Subtotal: 3,38700 3,38700

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 16,39000 = 2,04875

Subtotal: 2,04875 2,04875

COST DIRECTE 5,43575

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43575

P-4 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,02000 = 0,19020

Subtotal: 0,19020 0,19020

Maquinària

C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,022 /R x 86,18000 = 1,89596

Subtotal: 1,89596 1,89596

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00285

COST DIRECTE 2,08901

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08901

P-5 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.: 73,000 2,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,26479

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,06488

Subtotal: 0,32967 0,32967

Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 52,37000 = 0,71740

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,37616

Subtotal: 2,09356 2,09356
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COST DIRECTE 2,42323

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42323

P-6 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 51,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,700 /R x 19,02000 = 51,35400

Subtotal: 51,35400 51,35400

COST DIRECTE 51,35400

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,35400

P-7 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,68000 = 0,02742

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,33000 = 0,11383

Subtotal: 0,14125 0,14125

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,16755

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 67,91000 = 0,39991

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 69,46000 = 0,40904

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,11324

Subtotal: 1,08974 1,08974

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 0,07500 0,07500

COST DIRECTE 1,30599

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30599

P-8 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 1, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,68000 = 0,04053

A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,02000 = 0,12829
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Subtotal: 0,16882 0,16882

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,19229

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,12996

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 67,91000 = 0,45805

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 69,46000 = 0,46851

Subtotal: 1,24881 1,24881

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,00000 = 6,00000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 6,07500 6,07500

COST DIRECTE 7,49263

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49263

P-9 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 81,000 13,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 19,33000 = 1,19321

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,07309

Subtotal: 1,26630 1,26630

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 69,46000 = 0,85753

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 57,88000 = 0,35728

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,75519

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,27759

Subtotal: 2,24759 2,24759

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,096      x 99,66000 = 9,56736

Subtotal: 9,64236 9,64236

COST DIRECTE 13,15625

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,15625

P-10 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1.000,000 0,22 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 0,05799

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,06708

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,01184

Subtotal: 0,13691 0,13691

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,01389

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,04010

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 57,24000 = 0,01145

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,01303

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,00792

Subtotal: 0,08639 0,08639

COST DIRECTE 0,22330

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,22330

P-11 G22DU200 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 arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 170,000 1,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 0,34112

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,06965

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,39459

Subtotal: 0,80536 0,80536

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,08172

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 57,24000 = 0,06734

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,07667

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,04659

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,23588

Subtotal: 0,50820 0,50820

COST DIRECTE 1,31356

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31356
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P-12 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 74,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 1,52160

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,58880

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,78880

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,94720

Subtotal: 5,84640 5,84640

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 99,63000 = 2,39112

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,18240

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 0,84480

Subtotal: 3,41832 3,41832

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 61,91000 = 65,00550

Subtotal: 65,00550 65,00550

COST DIRECTE 74,27022

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,27022

P-13 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 22,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,13807

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457

Subtotal: 0,22264 0,22264

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,41343

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061

Subtotal: 1,01097 1,01097

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,50000 = 0,07500

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800

Subtotal: 20,88300 20,88300

COST DIRECTE 22,11661

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11661

P-14 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 31,44 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,33000 = 1,10457

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,33829

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,63886

Subtotal: 2,08172 2,08172

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,33086

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,92429

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 0,97800

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,81257

Subtotal: 7,04572 7,04572

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,31000 = 22,31000

Subtotal: 22,31000 22,31000

COST DIRECTE 31,43744

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,43744

P-15 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 31,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,63886

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,33829

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,33000 = 1,10457

Subtotal: 2,08172 2,08172

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 0,97800

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,92429

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,81257

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,33086

Subtotal: 7,04572 7,04572

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,26000 = 22,26000

Subtotal: 22,26000 22,26000
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COST DIRECTE 31,38744

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,38744

P-16 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 33,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,36431

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,33000 = 1,18954

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,68800

Subtotal: 2,24185 2,24185

Maquinària

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,99538

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 1,05323

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,66400

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,87508

Subtotal: 7,58769 7,58769

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,70000 = 23,70000

Subtotal: 23,70000 23,70000

COST DIRECTE 33,52954

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,52954

P-17 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,03222

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03727

Subtotal: 0,06949 0,06949

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,05023

Subtotal: 0,05023 0,05023

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,37000 = 0,44400

Subtotal: 0,44400 0,44400
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COST DIRECTE 0,56372

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56372

P-18 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 700,000 0,33 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,02761

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03194

Subtotal: 0,05955 0,05955

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05786

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,04306

Subtotal: 0,10092 0,10092

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH

0,600      x 0,28000 = 0,16800

Subtotal: 0,16800 0,16800

COST DIRECTE 0,32847

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32847

P-19 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/T o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 20,750 34,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 1,86313

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 2,15518

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,14120

Subtotal: 5,15951 5,15951

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,36819

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,25349

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,15904

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 1,42120

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,98265

Subtotal: 3,18457 3,18457

Materials

BBM2U503 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i

1,000      x 25,84000 = 25,84000
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captafars

Subtotal: 25,84000 25,84000

COST DIRECTE 34,18408

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,18408

P-20 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 730,000 0,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 0,05296

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,09189

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,03244

Subtotal: 0,17729 0,17729

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,01047

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 0,05040

Subtotal: 0,06087 0,06087

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,090      x 2,36000 = 0,21240

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,95000 = 0,04560

Subtotal: 0,25800 0,25800

COST DIRECTE 0,49616

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49616

P-21 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 900,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 0,04296

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,02631

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,07453

Subtotal: 0,14380 0,14380

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,00849

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 0,04088

Subtotal: 0,04937 0,04937

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,135      x 2,36000 = 0,31860
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,072      x 0,95000 = 0,06840

Subtotal: 0,38700 0,38700

COST DIRECTE 0,58017

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,58017

P-22 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 20,000 11,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 3,35400

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,18400

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 1,93300

Subtotal: 6,47100 6,47100

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,38200

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 1,83950

Subtotal: 2,22150 2,22150

Materials

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials

0,900      x 2,36000 = 2,12400

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,95000 = 0,45600

Subtotal: 2,58000 2,58000

COST DIRECTE 11,27250

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27250

P-23 GBB1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 102,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500

Subtotal: 10,55500 10,55500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875

Subtotal: 2,54875 2,54875

Materials

BBM1U011 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 88,97000 = 88,97000
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Subtotal: 88,97000 88,97000

COST DIRECTE 102,07375

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,07375

P-24 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,000 147,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 7,45333

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 6,62000

Subtotal: 14,07333 14,07333

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 3,39833

Subtotal: 3,39833 3,39833

Materials

BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 130,44000 = 130,44000

Subtotal: 130,44000 130,44000

COST DIRECTE 147,91166

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,91166

P-25 GBB1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada.

Rend.: 1,450 340,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 15,42069

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 13,69655

Subtotal: 29,11724 29,11724

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 7,03103

Subtotal: 7,03103 7,03103

Materials

BBM1U251 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 304,62000 = 304,62000



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 304,62000 304,62000

COST DIRECTE 340,76827

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 340,76827

P-26 GBB1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 2,450 284,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 9,12653

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 8,10612

Subtotal: 17,23265 17,23265

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 4,16122

Subtotal: 4,16122 4,16122

Materials

BBM1U252 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a
1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 263,51000 = 263,51000

Subtotal: 263,51000 263,51000

COST DIRECTE 284,90387

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,90387

P-27 GBB1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant DG nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,250 220,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 6,88000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 6,11077

Subtotal: 12,99077 12,99077

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 3,13692

Subtotal: 3,13692 3,13692

Materials

BBM1U254 m2 Placa o rètol en lames d'acer galvanitzat superior a
1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,

1,000      x 204,05000 = 204,05000
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localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant DG nivell 3, incloses brides i
elements de fixació al suport

Subtotal: 204,05000 204,05000

COST DIRECTE 220,17769

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 220,17769

P-28 GBB1U910 u Muntatge de placa per a senyals de trànsit de
qualsevol tipus, excepte plaques complementàries,
d'identificació de carreteres i plaques d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat. Inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure la placa ni el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,800 21,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 5,22632

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,88421

Subtotal: 11,11053 11,11053

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,68289

Subtotal: 2,68289 2,68289

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 3,72000 = 7,44000

Subtotal: 7,44000 7,44000

COST DIRECTE 21,23342

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,23342

P-29 GBB1U931 m2 Muntatge de placa superior a 0,25 m2 i fins a 0,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,900 46,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 10,45263

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 11,76842

Subtotal: 22,22105 22,22105

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 5,36579

Subtotal: 5,36579 5,36579

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 5,000      x 3,72000 = 18,60000

Subtotal: 18,60000 18,60000
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COST DIRECTE 46,18684

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18684

P-30 GBB1U932 m2 Muntatge de placa superior a 0,50 m2 i fins a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Rend.: 3,550 25,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 6,29859

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 5,59437

Subtotal: 11,89296 11,89296

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,87183

Subtotal: 2,87183 2,87183

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,000      x 3,72000 = 11,16000

Subtotal: 11,16000 11,16000

COST DIRECTE 25,92479

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,92479

P-31 GBB1U933 m2 Muntatge de placa o panell en lames superior a 1,00
m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure la placa ni el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,500 22,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 4,96889

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,41333

Subtotal: 9,38222 9,38222

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,26556

Subtotal: 2,26556 2,26556

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,000      x 3,72000 = 11,16000

Subtotal: 11,16000 11,16000
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COST DIRECTE 22,80778

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,80778

P-32 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada

Rend.: 4,500 106,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,41333

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 22,36000 = 12,42222

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,33000 = 6,44333

Subtotal: 23,27888 23,27888

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,375 /R x 40,38000 = 3,36500

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 40,78000 = 4,98422

Subtotal: 8,34922 8,34922

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

0,120      x 58,01000 = 6,96120

BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 45,02000 = 45,02000

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

2,400      x 9,57000 = 22,96800

Subtotal: 74,94920 74,94920

COST DIRECTE 106,57730

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,57730

P-33 GD57U515 m Cuneta profunda triangular, de 1,50 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 24,000 20,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 0,80542

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,65500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,86333

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,29600

Subtotal: 4,61975 4,61975

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 46,00000 = 1,53333
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C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,10000 = 0,83542

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 55,17000 = 0,45975

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 53,91000 = 0,56156

Subtotal: 3,39006 3,39006

Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,182      x 61,91000 = 11,26762

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,42000 = 0,31500

B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,28000 = 0,09600

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,025      x 1,16000 = 0,02900

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,63000 = 0,06575

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,240      x 1,24000 = 0,29760

Subtotal: 12,07097 12,07097

COST DIRECTE 20,08078

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,08078

P-34 GD5AU210 m Drenatge amb tub de PVC o PEAD de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat, rigidesa 4 kN/m2,
prefabricat o executat in situ, inclòs, tub, geotextil i
material filtrant natural o artificial, segons plànols.

Rend.: 44,000 15,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,50818

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,10764

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 0,87864

Subtotal: 1,49446 1,49446

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 40,38000 = 0,91773

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,88000 = 0,20182

Subtotal: 1,11955 1,11955

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

0,045      x 58,01000 = 2,61045

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,000      x 1,23000 = 2,46000

B033U050 m3 Material granular natural o artificial, per a drens 0,200      x 19,18000 = 3,83600

BD5AU110 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 3,66000 = 3,76980

Subtotal: 12,67625 12,67625



PRESSUPOST NOVA VARIANT SOBRE LA CARRETERA BV5301 (Km2,5) A SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 16/06/15 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,29026

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29026

P-35 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 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 28,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,53818

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 1,75727

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 4,06545

Subtotal: 6,36090 6,36090

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 0,97018

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,100 /R x 46,00000 = 0,41818

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 38,37000 = 0,34882

Subtotal: 1,73718 1,73718

Materials

BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim

1,050      x 15,69000 = 16,47450

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,003      x 84,66000 = 0,25398

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

0,055      x 58,01000 = 3,19055

Subtotal: 19,91903 19,91903

COST DIRECTE 28,01711

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,01711

P-36 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols

Rend.: 12,000 74,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 4,83250

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 22,36000 = 2,79500

A0112000 h Cap de colla 0,370 /R x 23,68000 = 0,73013

Subtotal: 8,35763 8,35763

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 3,39833
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,60000 = 0,73333

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 0,15833

Subtotal: 4,28999 4,28999

Materials

BD75U060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm

1,050      x 21,22000 = 22,28100

B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2

0,005      x 89,33000 = 0,44665

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

0,670      x 58,01000 = 38,86670

Subtotal: 61,59435 61,59435

COST DIRECTE 74,24197

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,24197

P-37 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,500 962,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,33000 = 77,32000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 11,84000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 89,44000

Subtotal: 178,60000 178,60000

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,90000 = 3,80000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 35,20000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 20,39000

Subtotal: 59,39000 59,39000

Materials

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 121,00000 = 121,00000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000      x 6,37000 = 31,85000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,100      x 84,66000 = 8,46600

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

2,400      x 58,01000 = 139,22400

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000      x 274,41000 = 274,41000

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 149,68000 = 149,68000

Subtotal: 724,63000 724,63000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 962,62000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 962,62000

P-38 GFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 14,760 30,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,32087

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 2,69106

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,51491

Subtotal: 4,52684 4,52684

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,104 /R x 39,12000 = 0,27564

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 40,78000 = 0,34536

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,104 /R x 3,68000 = 0,02593

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,212 /R x 3,83000 = 0,31450

Subtotal: 0,96143 0,96143

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,059      x 1,50000 = 0,08850

BFB1U625 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 23,87000 = 24,58610

Subtotal: 24,67460 24,67460

COST DIRECTE 30,16287

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,16287

P-39 GG31190V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en
qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari

Rend.: 23,260 4,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,85383

A0112000 h Cap de colla 0,093 /R x 23,68000 = 0,09468

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,96131

Subtotal: 1,90982 1,90982

Materials

BG31190U m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x35 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material
auxiliar necessari

1,000      x 2,84000 = 2,84000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 4,74982

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,74982

P-40 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 1,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,68000 = 0,04305

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 22,36000 = 0,20327

Subtotal: 0,24632 0,24632

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,10000 = 0,16864

Subtotal: 0,16864 0,16864

Materials

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,21000 = 0,26272

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,87000 = 0,01740

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,92000 = 0,14720

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,64000 = 0,10920

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,50000 = 0,02700

Subtotal: 0,69592 0,69592

COST DIRECTE 1,11088

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11088

P-41 PPA0U001 u Preu estimat del viaducte Rend.: 1,000 1.275.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES

XPA10001 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 56.841,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA10010 pa Acta de replanteig Rend.: 1,000 2.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ANNEX!19:!PRESSUPOST!PEL!CONEIXAMENT!DE!

L’ADMINISTRACIÓ!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!

!

! Projecte!Nova!Variant!Sobre!la!carretera!BV35301!
(Km!2,5)!a!Santa!Maria!de!Palautordera!
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Es# calcula# el# Pressupost# d’execució#Material# (PEM)# en# base# als# preus# unitaris#

que# es# reflexen# al# Quadre# de# Preus# i# amidaments# del# projecta,# en# tenir# en#

compte#l’existència#de#partides#alçades.#Així#es#té:##

Pressupost!d! ́Execució!Material!.................................................!2.836.812,39!€!

Per$ tant$ el$ Pressupost$ d$́Execució$ Material$ es$ de$ DOS! MILIONS! VUITLCENTS!

TRENTALSIS!MIL!VUITLCENTS!DOTZE!EUROS!amb!TRENTALNOU!CÈNTIMS.!!

Per$ aconseguir$ el$ Pressupost$ d$́Execució% per% Contracte% s’ha% d%́afegir% al% PEM%

trobat,'primerament,'els'percentages'corresponents'al'Benefici'Industrial'(6%)'i'

a"les"Despeses"Generals"(13%)."Al"resultat"obtingut"s’ha"d"́afegir"el"percentatge"

corresponent#del#Impost#del#Valor#Afegit#(21%).#Ens#queda:##

Benefici#Industrial#(6%)#.....................................................................#170.208.74#€##

Despeses#generals#(13%)...................................................................#368.785,61#€##

Pressupost)d)́Execució)per)Contracte#sense#I.V.A...........................#3.375.806,74#€##

I.V.A.#(21%)........................................................................................#708.919,42#€##

Pressupost!d!Execució!per!Contracte!..........................................!4.084.726,16€!!

El# Pressupost# d#́# Execució# per# Contracte# és# de#QUATRE! MILIONS! VUITANTAL

QUATRE!MIL!SETLCENTS!VINTLSIS!EUROS!amb!SETZE!CÈNTIMS.##

Per$ trobar$ el$ Pressupost$ per$ al$ Coneixement$ de$ l$́$ Administració,$ s’ha$ d’afegir$

l"́import" corresponent" a" les" expropiacions& i& el& Pla& de& Control& de&Qualitat,& tots&

dos$ponderats$amb$l$́$I.V.A.:$#

Expropiacions# ..............................................................# 188.427,22# €# Pla# de#

Control# de# Qualitat# (PCQ)...................................# 35.900,13# €# Pressupost#

d"́Expropiacions" i" PCQ" sense" I.V.A." ................" 224.327,35" €" I.V.A."
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(21%).........................................................................' 47.108,74' €' Pressupost'

d"́Expropiacions" i" PCQ..................................." 271.436,09" €" Per" concloure,# el#

Pressupost#per#al#Coneixement#de#l’Administració#és:##

Pressupost!per!al!Coneixement!de!l!Administració.........!4.356.162,25€!!

El# Pressupost# per# al# Coneixement# de# l’Administració# és# de#QUATRE!MILIONS!

TRESLCENTS!CINQUANTALSIS!MIL!CENT!SEIXANTALDOS!EUROS!amb!VINTLCINC!

CÈNTIMS.!!
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Imatge'1:'Punt'inicial'de'la'nova'variant'
'

'
'
'
'
'
'
'
'

Imatge'2:'Punt'final'de'la'nova'variant'
'

'
'
'
'
'
'
'

3 
 

Imatge 4: Punt d’inici del nou vial. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

Imatge 4: Punt de finalització del nou vial. Font: Elaboració pròpia. 
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Imatge'3:'Terreny'on'discorre'la'nova'variant'
'

'
'

Imatge'4:'Línia'de'l’AVE'
'

'
'
'
'
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Imatge'5:'Zona'afectada'pel'viaducte'
'

''

Imatge'6:'Camió'circulant'per'l’interior'del'nucli'urbà'de'Santa'Maria'de'
Palautordera.'

'

'
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Imatge'7:'Asfalt'afectat'pel'pas'de'camions'
'

'
'

'
'

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
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Imatge'8:'Punt'de'risc'a'la'seguretat'vial'en'la'situació'actual.'

'
'

Imatge'9:'Riu'Tordera'aigües'avall'vist'des'del'Pont'de'la'Tordera'(Santa'Maria'
de'Palautordera).'

'
'
'

1 
 

Imatge 1: Camió circulant per l’interior del nucli urbà de Santa Maria de 
Palautordera. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

 

Imatge 2: Punt de risc a la seguretat vial en la situació actual. Font: Elaboració pròpia. 
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Imatge'10:'Canalització'que'comporta'un'servei'afectat'
'

'
'


