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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA  
SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ)   
 
 

RESUM 

La realització d’un projecte d’urbanització per a la millora dels carrers de l’Esport, Francesc Macià i la 

plaça de l’Esport de la zona esportiva de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) és degut al mal estat del 

ferm i la falta de seguretat a la zona.  

 

Actualment el ferm dels carres i de la plaça esmentats anteriorment consisteix d’una capa de mescla 

bituminosa molt degradada i inexistent en algunes zones on és apreciable la capa inferior de tot-ú 

compactat, no existeix cap tipus de recollida de l’aigua de la pluja, per tant, tota aquesta aigua queda 

acumulada a la superfície, tampoc existeix cap tipus de senyalització vertical ni horitzontal i els pals de 

l’electricitat estan sense cap tipus de protecció. 

 

L’objectiu d’aquesta proposta és millorar l’estat del ferm segons la normativa del municipi, la 

col·locació d’embornals als punts crítics per a la recollida de l’aigua, restringir el pas de vehicles no 

autoritzats a la plaça de l’Esport i així destinar-la a zona de vianants, limitar la velocitat dels vehicles que 

circulen del carrer de l’Esport al carrer Francesc Macià reduint el carril a 3,5 metres d’amplada i d’una 

sola direcció amb la utilització de mobiliari urbà i finalment reduir l’impacte ambiental soterrant tots els 

serveis. 

 

S’ha realitzat l’aixecament topogràfic a escala 1/500 de la zona, utilitzant una estació total per realitzar la 

poligonal i la radiació i un GPS en mètode estàtic per a l’obtenció de coordenades UTM de 2 bases de la 

poligonal. Posteriorment s’han realitzat els càlculs i el processat de les dades obtingues amb l’estació 

total i el GPS. 

 

S’ha utilitzat el programa AutoCAD amb l’ajuda del MDT per a la realització dels diferents plànols a 

partir dels punts radiats, la creació dels eixos, dissenyar la secció tipus, obtenir el perfil longitudinal, els 

perfils transversals, dissenyar en planta l’estat de la millora i obtenir els càlculs de moviments de terres. 

 

Altres apartats realitzats en el present projecte han sigut; la realització d’un Plec de Prescripcions 

Tècniques amb la normativa necessària referent al municipi de Santa Coloma de Queralt  i un pressupost 

del cost de les millores dissenyades realitzat amb el programa Presto. 
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1. INTRODUCTION 

The main objective of this final work of the grade is to make a development project for the improvement 

of one part of the sports area of Santa Coloma de Queralt (Tarragona) comprising; the Esport Square 

where is the municipal pavilion, the Esport Street and Francesc Macià Street which joins the Francesc 

Macià Square with Esport Square. In the following image (Figure 1) you can see the streets and the 

square which should be improved, they are marked with a plot: 

 

 
Figure 1. Area of the realisation of the improvement. Source: Google Maps 

 

The municipality of Santa Coloma de Queralt has an extension of 33,8 km2 and there are 2.931 residents 

(year 2014).  Data extracted of the Institute Statistical of Catalonia (IDESCAT, 2015). 

 

A big majority of young people practicing football and basketball, this is why there is a big influx of cars 

and people to the zone. At present the urbanistic zone where will realise the improvement presents a 

regrettable state, especially in periods of rain in those that produce accumulations of water. 

 

For this reason, getting in practice the knowledge acquired during the academic formation, that pretends 

improve the poor state of the streets that surrounding the sportive zone, as well as also, increase the 

security of the citizens which accesses on foot to the installations. 

The improvements designed have been: 

 

- Realise a road surface, according to the normative of the municipality, which consists in 15cm of 

tot-ú artificial, 10cm of tot-ú natural and 5cm of bituminous mixture. 

 

- The placement of culverts at critical points in order to drive the rainwater into the sewer system.  

 

- The restriction of the passage of vehicles to the Esport Square, excepting the vehicles authorised 

by the village council that will use the step that will leave some abatibles pylons to access. In this 

way is used the Esport Square as a zone of pedestrians and the Francesc Macià Square, located in 

front of the field of football and at the end of the Francesc Macià Street, to the parking of 

vehicles. 

 

- Limit the speed of the vehicles which pass of Esport Street to the Francesc Macià Street with a 

reduction of the lane width to 3,5 meters and only one direction on both sides of the street 

gardeners, benches, litter bins and lamppost all respecting the entry of particular garages. 

 

- Reduce the environmental impact burying the different services like water and electricity that 

supply to the sports center, the installations of the watering of the gardeners and the electricity for 

the streetlights. 
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2. CURRENT STATE OF THE AREA 

To see the current state of the area where is realises the present project has made a photographic report 

where show the deficiencies. The following it shows a summary of the annex 2: Photographic report. 

 

- In the Esport Street (Figure 2) there aren’t big deficiencies in the firm but has been included in 

the project because it’s one of the streets that gives access to the sportive zone and in addition to 

not being asphalted, don’t exist sewers to evacuate the water of the rain. 

 
Figure 2. Image of Esport Street realized from Esport Square. 

 

- On the Francesc Macià Street (Figure 3) you can appreciate the deficiencies of the state of the 

firm, the fault of sewers for the evacuation of the pluvial water and the fault of signalling as 

vertical and horizontal. 

 
Figure 3. Image of Francesc Macià Street realized from Esport Square 

 

- On the Esport Square (Figure 4) and (Figure 5) the deficiencies are much more important that in 

the streets. Here it observes a big bad state of the firm, a fault of horizontal signalling, as 

currently at present allocates to the parking of vehicles during sportive events, and there are sticks 

of electricity in the centre of the square without any type of protection. 

 

. 

 
Figure 4. Image of Esport Square realized from the South part. 

 

 

 

 

 
Figure 5. Image of Esport Square realized from Esport Street. 
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3. TOPOGRAPHICAL RAISING 

For the development of this project has been realised a polygonal and the radiation with the total station 

Leica TS06, then to obtain the UTM coordinates X and Y and the orthometric altitude of the two bases of 

the polygonal chosen to obtain absolute coordinates, BR-1 and BR-4, has been made with a Topcon GPS 

HiperPro. Finally for the calculations has been realised to office have used the programs; AutoCAD 2004 

and 2012, MDT V.4, Excel and Presto. 

 

- Technical characteristic of the Leica TS06: 

Increases = 30x 

Resolution of the target = 3'' 

Field of view of the target = 1º 30' 

Spherical sensitivity level = 6' 

Appreciation = 10cc 

S = 20'' 

Precision distance = 1.5 ± 2 ppm 

Data from Leica-geosystems (Leica, 2015). 

 

- Technical characteristic of Topcon HiperPro: 

Performance horizontal static = 3mm + 0.5ppm 

Performance vertical static = 5mm + 0.5ppm 

Signal/Antenna = GPS i GLONASS 

Register data = 1 second 

Data from Topcon (Topcon, 2015). 

 

In the section of the annexes has been included the annex1 reviews and radiated points where show ; the 

five reviews of the bases of the polygonal, the listing of the numerical base of the radiated points with 

coordinates X, Y, the orthometric height and his corresponding code. 

 

 

 

 

3.1. FIELDWORK 

Firstly it has been realised a recognition of the improving area to decide the best situation of the 

polygonal bases, using five bases in total, marked with a nail nailed to the floor and one signal of marker 

around for a better visualisation. 

 

For reasons of availability of the topographical equipment, first of all has been realised the polygonal and 

the radiation with a total station using local coordinates for the project. So the first step was to realise the 

polygonal for classical methods, effecting horizontal angular readings, vertical and readings of 

distances. For the angular observations has been used the rule of Bessel (reads C.D. and C.I.) and as in 

the direct how in the reverse has measured the distance. 

 

Once an office has been realise the compensations, reviewed the tolerances, proceeded to realise the 

radiation of the area to improve. Raising codes for all the lines of break and enough points of the surface 

for realise the curved. The used codes are defined to the annex 1: reviews and radiated points. 

 

To obtain the absolute coordinates of the bases and of the points raised has been used two GPS using the 

static method and obtaining data every second. The GPS has been stationed in two different bases during 

an estimate one hour. This procedure has been realised twice (reoccupation) with an interval 

approximated of three hours between them for obtain better results.. 

 

3.2. OFFICE WORK 

In the process of calculation and compensation  the polygonal, as well as the calculation of the radiated 

points, used local coordinates, because at the moment in that it could have of the total station isn’t yet the 

available the GPS. Once the data obtained with the GPS has been dealt, where obtained UTM 

coordinates and orthometric height, and could make the process of moving from local coordinates to 

absolute coordinates. 
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3.2.1. Polygonal 

Once studied the data obtained of the polygonal (Figure 6), the next step has been make their 

compensation. First they checked that the errors obtained were in the established tolerances, so it 

calculated the transversal error (error of reading, error of verticality, arming error and the direction error) 

and the longitudinal error to obtain the tolerances. For the calculations has taken into account the more 

unfavourable case which refers to the distance between the point 2 and 4, that is of 101,620 meters. The 

results of the polygonal created by the project are: 

 

Closing error in X = 0,026 m 

Closing error in Y = 0,017 m 

Closing error = 0,031 m 

ET = 0,483 m 

EL = 0,006 m 

Tolerance = 0,483 m 

 

Angular error = 0,0018 g 

Tolerance = 0,0052 g 

 

The results obtained find inside in the tolerances calculated, therefore it proceed to distribute the closing 

error between the five bases of the polygonal, to obtain the definite local coordinates. The type of 

compensation used is based on the error obtained distributed equally to the five bases 

 

 
Figure 6. Polygonal and situation the bases of the project 

 

 

The lengths between the different bases of the polygonal are: 

BR-1 � BR-4 = 49,015 meters 

BR-4 � BR-2 = 101,620 meters 

BR-2 � BR-5 = 52,634 meters 

BR-5 � BR-3 = 45,314 meters 

BR-3 � BR-1 = 54,764 meters 

The total length of the polygonal is 303,347 meters. 
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3.2.2. Radiation 

In this section only goes have to review the file in case any of the data or codes obtained during the 

radiation was wrong. The total of radiated points was 404 points, where includes the following points; to 

delimit the facades of the buildings, for the situation of entries to the garages or the houses, to delimit the 

existent sidewalks, to determine singular objects how are trees, sticks or other and points that allow us to 

obtain the relief of the area. To the annex 1: Reviews and radiant points, which is incorporated in the 

present project has been observe the list of points of the radiation with his absolute coordinates and the 

pertinent code. 

 

3.2.3. GPS 

The calculations that had realise with the GPS served to obtain absolute coordinates of the two bases 

mentioned during the fieldwork. 

 

To obtain these results used the program TopconTools, using as reference stations some of which are 

permanent to the network CatNet. The permanent stations used are of the Bellmunt of, the Les Planes 

and of the Reus, forming a triangle where the zone of work remained inscribed. 

Data extracted of the Cartographic and Geological Institute of Catalonia. (ICGC, 2015). 

 

Because the result has been more trusted also incorporated a virtual station created a few meters from the 

area where is improving (Figure 7). 

 

Once downloaded the stations from the shop RINEX of the ICGC and introduced to the program, 

proceeds to realise the adjustment of the observations of the two bases. 

 
Figure 7. Calculation of the coordinates with the TopconTools. 

 

Once realised the calculations and calculated the absolute coordinates of the two bases of the polygonal 

where has been stationed the GPS, review the standard deviations (Figure 8). 

 

 

The values obtained once realised the adjustment (Table 1) with the program TopconTools are the 

following: 

Adjustment type: Plane + Height, Constraint  

Confidence level: 95 %  

Number of adjusted points: 8  

Number of plane control points: 4  

Number of used GPS vectors: 24  

Number of rejected GPS vectors by plane: 18  

Number of height control points: 4  

 

Figure 8. Standard deviations of calculated points 
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Used GPS Observations 

Name  dN (m)  dE (m)  dHt (m)  Horz RMS (m) Vert RMS (m) 

BELL−PLAN  -20843,863 48584,638  -533,440 0,019 0,029 

BELL−REUS  -47312,104 -20393,897 -679,948 0,018 0,029 

BELL−Virtual_1  -7792,961  -1683,516  -153,420 0,004 0,006 

BELL−log0301h_RLDS  -7723,352  -1675,004  -123,253 0,004 0,004 

BELL−log0301h_X7GG  -7772,166  -1679,469  -122,966 0,004 0,005 

BELL−log0301k_RLDS  -7723,330  -1675,026  -123,427 0,003 0,006 

BELL−log0301k_X7GG  -7772,160  -1679,480  -122,834 0,007 0,013 

PLAN−REUS  -26468,242 -68978,539 -146,503 0,022 0,034 

PLAN−Virtual_1  13050,896  -50268,158 380,030  0,018 0,029 

PLAN−log0301h_RLDS  13120,508  -50259,654 410,199  0,020 0,029 

PLAN−log0301h_X7GG  13071,691  -50264,118 410,500  0,020 0,029 

PLAN−log0301k_RLDS  13120,533  -50259,665 410,057  0,017 0,033 

PLAN−log0301k_X7GG  13071,722  -50264,094 410,612  0,018 0,032 

REUS−Virtual_1  39519,136  18710,380  526,536  0,016 0,025 

REUS−log0301h_RLDS  39588,748  18718,881  556,700  0,017 0,025 

REUS−log0301h_X7GG  39539,931  18714,414  557,012  0,016 0,025 

REUS−log0301k_RLDS  39588,756  18718,871  556,541  0,014 0,027 

REUS−log0301k_X7GG  39539,948  18714,440  557,095  0,016 0,027 

Virtual_1−log0301h_RLDS  69,612  8,504  30,173  0,001 0,001 

Virtual_1−log0301h_X7GG  20,801  4,042  30,464  0,002 0,002 

Virtual_1−log0301k_RLDS  69,627  8,492  30,007  0,002 0,003 

Virtual_1−log0301k_X7GG  20,798  4,034  30,605  0,006 0,010 

log0301h_RLDS−log0301h_X7GG -48,808  -4,459  0,294  0,001 0,002 

log0301k_RLDS−log0301k_X7GG -48,818  -4,435  0,560  0,002 0,004 

Table 1. Adjustments with the TopconTools. 

To pass of the ellipsoidal height to the orthometric height and also, to reach obtain the coordinates with 

ETRS89 and ED50, has been used the calculator of the ICGC. 

Calculator extracted from the Cartographic and Geological Institute of Catalonia. (ICGC, 2015). 
 

Finally only it remains to pass all the local coordinates that had been originally to absolute 

coordinates. To realise this step, first of all using the AutoCAD program should be give the correct 

orientation to the rest of points of the polygonal. 

 

The final coordinates of the bases of the polygonal with ETRS89 coordinates and orthometric height are: 

BR-1� X = 365078.732 m ; Y = 4598785.934 m ; H = 681.195 m 

BR-2� X = 365065.617 m ; Y = 4598734.656 m ; H = 680.446 m 

BR-3� X = 365024.202 m ; Y = 4598780.877 m ; H = 682.503 m 

BR-4� X = 365083.179 m ; Y = 4598834.747 m ; H = 680.768 m 

BR-5� X = 365069.076 m ; Y = 4598787.176 m ; H = 681.308 m 

 

To the points of the radiation applies them the turn and the corresponding translation. 

 

3.2.4. Results of the topographical raising 

With the AutoCAD program has been worked with one of his complements that is the MDT. 

Firstly introduced the points with local coordinates, once performed to obtain the absolute coordinates of the 

two bases, target correctly points to perform their movement in X, Y and Z. Once the points are in absolute 

coordinates begins to work for the realisation of the drawings. To check that the rotation and the 

displacement of the points, therefore the step of local coordinates to absolute coordinates has realised 

properly proceeds to make a curved map of the current state of the zone to improve, but with absolute 

coordinates. 
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4. DEFINITION OF THE IMPROVEMENT PROJECTED 

To continuation begin to realise the different drawings necessary to has been visualise the development of 

the project. The drawings in plant that show in the project have been made to scale 1/500, the rest of 

drawings explain to continuation. The drawings realised are: 
 

4.1. SITUACTION AND LOCATION 

To visualise the location of the area of improvement of the project has been realised the drawing of situation 

and location, which shows to scale 1/2.000.000, the location of the municipality of  Santa Coloma de 

Queralt whit in the geographic area of Catalonia and to scale 1/100.000  and the scope of the project 

location. 
 

4.2. SCOPE OF ACTION 

In a second draw realises the scope of action where with the help of a map to scale 1/1.000 show the streets 

and the square where will realise the works. 
 

4.3. SITUATION OF BASES 

For the location of the polygonal bases on the terrain has been realises a draw to scale 1/1000 where 

shows his location and the absolute coordinates with the orthometric height of each point. 

 

4.4. CURRENT SITUATION 

It realises a draw to scale 1/500 of the current situation of the two streets and the square from the radiation 

points. From the crooked of level realised has been observe the deficiencies that exist in the area of 

performance since it isn’t uniform. 

. 

4.5. DEFINITION OF AXES IN PLANT 

Has been design the 3 necessary axes to reach realise the longitudinal and transversal profiles of the 

project. It has been realised an axis for each street and the square, where this last axis is the prolongation 

of the axis of the Esport Street. The definition of the axis are in straight, where the Francesc Macià Street 

has a length of 74.643 meters, the Esport Street has a length of 32.593 meters and finally the Esport 

Square has a length of 72.000 meters (Figure 9). 

 
Figure 9. Definition of the axes and situation of the transversal profiles 

 

4.6. AXIS DEFINITION IN ELEVATION 

In this section has been realised the three longitudinal from the axes created previously. In order to can 

visualise with better clarity the difference between the current state of the terrain with the low and the 

upper layer of the firm, the longitudinal profiles realised with a horizontal scale of 1/250 and a vertical 

scale of 1/50. To the guitar of the longitudinal placed all the necessary data to interpret it, these data are; 

slopes, the red heights of the disassemble, the red heights of the embankments, the heights of the low, the 

heights of the terrain, the origin distances, the partial distances, the diagram of curvature and the cambers 

diagram. 

 

For the creation of the longitudinal has been had to take into account the following critical points: 

- The intersection with the already existent streets and between them. 

- The entries of garages. 

- The doors of the sports buildings and the houses. 
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4.7. DEFINITION OF TYPE SECTION AND PACKAGE OF THE ROAD SURFACE 

It has created a section type for each street and also for the square. These sections are necessary to realise the 

calculations of volumes respect the current state of the terrain and the design that realises in the present 

project. The dimensions of each layer and the layer type are described to the section of the Plan of Work. 

 

To each section type designed has applied the same package of road surface that consist of; 15cm of tot-ú 

natural to the inferior layer, 10cm of tot-ú artificial to the intermediate layer and 5cm of bituminous mixture 

as top layer. In the sections also appears defined the so much percent (%) of slope, the dimensions of his 

width since the axis until the walls or the wall in the case of the square, the different services that go 

underground with his pertinent depth and the urbanisation like benches, street lamps, gardeners or bins that 

they will be placed on the surface. 

 

4.8. TRANSVERSAL PROFILES 

The profiles has been realised each 5 meters in order to achieve a better adaptation of the critical points and 

a scale of 1/200. The data entered as a complementary information believed appropriate are; the PK of each 

profile, the terrain height, the low height, the disassemble surface, the embankments surface and the 

vegetation surface. 

 

4.9. NETWORK STORM 

As at present it doesn’t exist any type of collection of water in the area, how for example sinks, has been 

realised a draw where visualise on the sewerage that it would be necessary to install; the sinks of 20cm of 

width and variable lengths, the pipeline buried where go to stop the pluvial waters of 40cm of diameter, the 

pipe that joins the sinks with the sewerage of a length of 2 metres and the pending of this sewerage. 

 

In the Esport Square will have a continuous sump end to end to the central zone, this sump or sink will be 

situated in the lowest point of the square since it is designed with two slopes of 2% of the external to the 

interior of the square. In the north part of the square will have of a well of register where will cross the three 

sewerage, this well will be located five metres of the Esport Street following the axis of the square. 

 

Francesc Macià Street has been designed the platform such a way that the lowest point of the section is to a 

metre of the wall of the sport building, therefore, the axis of the scupper will be had in this location. The 

length of each sump will be of five meters, leaving a separation of five meters more between them. On the 

part where the street joins with the square will install one grille continues of perpendicular way to the wall of 

the houses until touching to the sports building. 

 

Esport Street will have of sinks five meters of length and 20 cm of width to the centre of the platform, with a 

distance between them of five meters, since the slopes are the same that the slopes of the square. Also it will 

install a grille continues of the same size that the width of the Esport Street which will touch to the square. 

 

4.10. OTHER SERVICES 

In this draw shoeing the different services to be installed in the project designed. 

 

The services that go underground are: 

- The system of watering of the gardeners, which is prepared by placing them in the development of 

the area. 

- The system of low voltage electricity that achieves to the sports building, where has chosen the 

minimum possible route since his burial to the start of the Esport Street until the indoor sports 

building. 

- The system of electricity that achieves the public lighting of the urbanisation, how in the case of the 

system of watering, goes buried just under of the line that form the street lamps. 

 

4.11. DEVELOPMENT AREA 

As a final has been drawing how would remain the project finished. 

Francesc Macià Street and the Esport Street meet a lane of a width of three meters delimited by the street 

lamps, benches, the gardeners and the bins. In this way they remain the lateral zones of the lane as a zone of 

pedestrians area, always respecting the entrances to private garages that exist in Francesc Macià Street. The 

Esport Square is a zone of pedestrian’s area excepting the necessary link to join the lane of the Esport Street 

until the Francesc Macià Street. Inside of the square has had of a series of benches, street lamps and bins. 

 

Once designed all the draws timely and necessary, have ultimate the details like the placing of geographic 

references such as the north and the grid with the absolute coordinates of the zone where improving and 

with all the necessary information. 
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5. CALCULATIONS OF MEDICIONS 

With the use of the tools of the MDT program, has been proceeded to realise the different calculations of 

volume determinations, such as the different material used by the platform designed and of the materials 

extracted. The calculations obtained for each street and the square are the following: 

 

- Francesc Macià  Street (Table 2) and (Table 3). 

Listing of volume determinations 

Movement of land Francesc Macià Street 

24/05/015 Surface (m2) Volume (m3) 

P.K. Disassemble Embankment Vegetal Disassemble Embankment Vegetal 

0 2,39 0 0 

28,609 0 0 

10 3,332 0 0    

38,296 0 0 

20 4,327 0 0    

46,296 0 0 

30 4,932 0 0    

48,929 0 0 

40 4,854 0 0    

46,791 0 0 

50 4,504 0 0    

46,642 0 0 

60 4,824 0 0    

51,396 0 0 

70 5,455 0 0    

25,202 0 0 

74,643 5,401 0 0    

TOTALS 

SURFACES 

Disassemble: 40.019 m2. Embankment: 0.000 m2. Vegetal: 0.000 

VOLUMS 

Disassemble: 332.161 m3. Embankment: 0.000 m3. Vegetal: 0.000 

Clearing: 0.000 
Table 2. Volume determination of land Francesc Macià Street. 

 

 

Summary of factors of the road surface 

Road surface from Francesc Macià Street 

24/05/015 

PK Material Volume (m3) 

74,643 Mixture B.R. 54,203 

74,643 Tot-ú Art. 108,407 

74,643 Tot-ú Natural 162,61 

74,643 TOTAL 325,22 
Table 3. Road surface material from Francesc Macià Street. 

. 

- Esport Street (Table 4) and  (Table 5). 

Listing of volume determinations 

Movement of land Esport Street 

24/05/015 Surface (m2) Volume (m3) 

P.K. Disassemble Embankment Vegetal Disassemble Embankment Vegetal 

0 2,294 0 0 

10,44 0 0 

5 1,882 0 0    

9,871 0 0 

10 2,066 0 0    

10,655 0 0 

15 2,196 0 0    

11,066 0 0 

20 2,231 0 0    

11,61 0 0 

25 2,413 0 0    

12,266 0 0 

30 2,493 0 0    

6,419 0 0 

32,593 2,458 0 0    

 

TOTALS 

SURFACES 

Disassemble: 18.033 m2. Embankment: 0.000 m2. Vegetal: 0.000 

VOLUMS 

Disassemble: 72.327 m3. Embankment: 0.000 m3. Vegetal: 0.000 

Clearing: 0.000 
Table 4. Volume determination of land Esport Street. 
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Summary of factors of the road surface 

Road surface from Esport Street  

24/05/015 

PK Material Volume 

32,593 Mixture B.R. 15,779 

32,593 Tot-ú Art. 31,558 

32,593 Tot-ú Natural 47,336 

32,593 TOTAL 94,673 
Table 5. Road surface material from Esport Street. 

 
 

- Esport Square (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) and (). 

Listing of volume determinations 

Movement of land Esport Square 

24/05/015 Surface (m2) Volume (m3) 

P.K. Disassemble Embankment Vegetal Disassemble Embankment Vegetal 

0 9,362 4,901 0 

43,983 24,571 0 

5 8,231 4,927 0    

43,377 21,315 0 

10 9,12 3,598 0    

41,771 16,701 0 

15 7,588 3,082 0    

33,436 14,905 0 

20 5,786 2,88 0    

26,393 13,621 0 

25 4,771 2,568 0    

22,079 12,353 0 

30 4,061 2,373 0    

16,631 12,052 0 

35 2,591 2,448 0    

16,261 10,995 0 

40 3,913 1,95 0    

14,388 8,723 0 

45 1,842 1,539 0    

13,33 9,807 0 

50 3,49 2,384 0    

22,813 7,485 0 

55 5,635 0,61 0    

19,482 1,525 0 

60 2,157 0 0    

11,674 0 0 

65 2,512 0 0    

 

 

TOTALS 

SURFACES 

Disassemble: 71.059 m2. Embankment: 33.260 m2. Vegetal: 0.000 m2 

VOLUMS 

Disassemble: 325.619 m3. Embankment: 154.053 m3. Vegetal: 0.000 

Clearing: 0.000 
Table 6. Volume determination of land Esport Square. 

 

Summary of factors of the road surface 

Road surface from Esport Square  

24/05/015 

PK Material Volume (m3) 

65 Mixture B.R. 114,551 

65 Tot-ú Art. 229,104 

65 Tot-ú Natural 343,647 

65 TOTAL 687,302 
Table 7. Road surface material from Esport Square. 
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6. PLA D’OBRA 

El present apartat es mostren les diferents tasques que es realitzen per a l’execució de les obres. 

D’aquesta manera obtenir un calendari amb les diferents tasques que es realitzen, la ruta crítica en el pla 

d’obra i els dies definits per a realitzar-la. 

 

El projecte comprèn l’escarificat del ferm o paviment actual de la zona on es duran a terme les obres, 

l’excavació de material no desitjable i posteriorment el terraplenat del terreny fins a la cota designada pel 

projecte (en cas que sigui necessari), on hi haurà una capa de tot-ú natural de 15cm, una de tot-ú artificial 

de 10cm i la pavimentació del carrer. No faran falta ni voreres ni cunetes ja que es tracta d’una única 

plataforma destinada pels vianants on es deixarà pas pels vehicles a una zona delimitada per bancs, 

faroles i jardineres. En un lateral de la plaça es destinarà un mur petit per aguantar les empentes de les 

diferents capes i també per a la separació de la zona on es realitza la millora urbanística amb un camí 

secundari. El projecte també compren la instal·lació dels serveis d’aigua potable, clavegueram, drenatge , 

línies de mitja i baixa tensió. 

 

Per tal de poder contemplar la duració de l’execució del present projecte s’ha calculat la durada de cada 

activitat que s’ha de dur a terme per a la realització de les obres de la millora dels carrers de la zona 

esportiva de Santa Coloma de Queralt. 

 

A partir dels amidaments calculats amb el programa AutoCAD, comparant el terreny actual i la secció 

tipus de cada carrer, s’ha buscat la maquinaria indicada per a realitzar cada tipus de feina i així saber el 

seu rendiment, d’aquesta manera s’aconsegueixen saber els dies que es tarda en realitzar cada activitat i 

ajuda a una millor planificació de l’obra. 

 

Les activitats han estat dividides en diferents apartats, com: 

- Demolicions i enderrocs 

- Moviments de terres 

- Ferms i paviments 

- Drenatges 

- Serveis 

- Mobiliari urbà 

 

D’aquesta manera s’aconsegueix saber que l’obra dura un total de 41 dies. 

 

A continuació es descriuen les diferents activitats que es realitzaran: 

 

6.1. OBRES D’EXPLANACIÓ 

- El replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- L'aclariment i l’esbrossada de les zones necessàries compreses als laterals de la plaça. 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 

- Tots els accessos i camins de servei interior necessaris per a l'execució de les obres. 

- Les obres necessàries per el manteniment de la servitud de pas durant l'execució dels treballs, fins i tot 

la senyalització  provisional necessària, segons la indicació de la Direcció de les obres. 

- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada dels carrers i la plaça. Aquestes obres 

inclouen tots els possibles desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables 

al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són a l’abocador, preparació de la superfície d'assentament, 

formació de rebliments, acabats i allisada de talussos en els llocs necessaris  i  construcció de l'esplanada 

millorada. 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les tole-

ràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

 

6.2. OBRES DE FERMS 

El ferm és de tipus flexible i constituït per les capes següents: 

 

-Capa de trànsit:    5 cm mescla bituminosa en calent del tipus S-12 

-Base granular : 10 cm  de tot-ú artificial. 

-Subbase granular : 15 cm  de tot-ú natural. 

 

Pel dimensionament del ferm s’ha seguit la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, annexada a l’ordre 

Ministerial FOM/3460/2003 del Ministerio de Fomento, de data 28 de novembre (BOE 12-12-03), així 

com les directrius de la Direcció General de Carreteres del D.P.T.I.O.P. de la Generalitat de Catalunya. 
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El ferm de la zona on es realitza la millora urbanística s’ha dimensionat a partir de la Intensitat Mitja 

Diària (IMD) i el percentatge de vehicles pesants previstos per a l’any de posada en servei. 

Les diferents categories de trànsit, en funció de la Intensitat Mitja Diària de vehicles pesants (IMDp), 

d’acord amb la norma 6.1-IC “Secciones de firme” són les següents (Taula 1): 

 

CATEGORIA TRÀNSIT IMDp 

T00 IMDp ≥ 4000 

T0 4000 > IMDp  ≥ 2000 

T1 2000 > IMDp  ≥ 800 

T2 800   > IMDp  ≥ 200 

T31 200   > IMDp  ≥ 100 

T32 100   > IMDp  ≥ 50 

T41 50     > IMDp  ≥ 25 

T42 25     > IMDp 

 

Taula 1. Categories de transit en funció del IMDp. 

 

6.3. OBRES DE DRENATGE 

En aquesta obra la implantació d’elements drenats són necessaris, ja que actualment no existeixen 

embornals per recollir l’aigua de la pluja i aquesta queda estancada. Per tant, el projecte inclou la 

implantació d’embornals per a poder desaiguar l’aigua i per evitar les seves acumulacions. L’aigua 

recollida serà conduïda pels conductes soterrats fins al punt més baix de l’obra, que és la part nord del 

carrer de l’Esport, on el conducte es comunicarà amb els conductes ja instal·lats a la resta de carrers 

adjacents. 

 

6.4. OBRES DEL MUR 

En el present projecte no es contempla la construcció d’estructures ni passos superiors, però si d’un petit 

mur per a la contenció de terres de la plaça i per delimitar la plaça amb un camí secundari utilitzat per 

maquinaria agrícola o propietaris de coberts. 

 

6.5. OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS I MOBILIARI URBÀ 

En aquest projecte es realitza; el soterrament de la línia elèctrica que va cap al poliesportiu, per eliminar 

els pals d’alta tensió existents a la plaça, la renovació dels conductes d’aigua potable destinada al 

poliesportiu, la instal·lació soterrada del enllumenat públic i el sistema de reg de les jardineres, la 

instal·lació de papereres i bancs ja que actualment no n’hi ha cap. 

 

6.6. CÀLCULS 

A la següent taula (Taula 2) es mostren les diferents tasques que es tenen que realitzar per a la execució 

de l’obra, l’amidament, el rendiment de la maquinària i personal necessari, el número d’equips que 

s’utilitzaran i els dies que durarà cada activitat. 

 

DEMOLICIONS I ENDERROCS: Demolició de l'obra existent de vorades, paviments de formigó i 
de mescla bituminosa. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Retro excavadora amb martell trencador 3923,94 0,030 h 1 14,72 15 
         
         
MOVIMENT DE TERRES: Excavació en zones de desmunt, i estesa i piconatge de sòl, amb mitjans 
mecànics. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Pala carregadora sobre rodes de mida mitjana 884,16 0,024 h 1 2,65 3 
         
         
FERMS I PAVIMENTS: Bases de tot-u, regs d'imprimació i paviment de mescla bituminosa 
continua en calent. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Oficial de 1ª d'obra pública 1333,14 0,016 h 1 2,67 3 
4 Manobres 1333,14 0,018 h 1 2.99 3 
Moto nivelladora de mida mitjana 1333,14 0,017 h 1 2,83 3 
Estenedora per a paviments de MB 1333,14 0,008 h 1 1,33 1 
2 Corros vibratori i pneumàtic 1333,14 0,005 h 1 0,83 1 
      
      
DRENATGES: Excavacions de rases, inclòs el clavegueram i pous de registre i recobriment d'aquest. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Retro excavadora 1867,78 0,070 h 1 16,34 16 
3 Oficials de 1ª d'obra pública 1867,78 0,057 h 1 13,31 13 
5 Ajudants 1867,78 0,058 h 1 13,54 14 
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SERVEIS: Excavacions de rases, inclòs els tubs i conductes adients i recobriment d'aquest. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Retro excavadora 2353,85 0,070 h 1 20,6 21 
3 Oficials de 1ª d'obra pública 2353,85 0,057 h 1 16,77 17 
5 Ajudants 2353,85 0,058 h 1 17,07 17 
         
         
MOBILIARI URBÀ: Accessoris i complements de la via pública. 
    Amidament Rendiment Nº equips Dies Dies def. 
Oficial de 1ª d'obra pública 169 0,090 h 1 1,9 2 
Ajudant 169 0,090 h 1 1,9 2 

Taula 2. Descripció de l’activitat i dies de durada. 
 

A continuació (Figura 1) es mostra en color vermell la ruta crítica obtinguda a partir dels resultats de la 

taula anterior. 

 
Figura 1. Ruta crítica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

A continuació es descriuen els tret més generals del plec de prescripcions tècniques ubicat en la seva 

totalitat després dels plànols. 

 

7.1. ASPECTES GENERALS:  

En aquest capítol són especificades les propietats i les característiques que han de tenir els materials que 

hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat 

suficientment definits, haurà de suposar-ne que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva 

classe, i que haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

7.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran materials granulars constituïts per pro-

ductes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matèria 

similar. Aquests materials podran ser locals, obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels terrenys 

de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les condicions 

mínimes exigibles son les establertes a l’O.C. 326/00. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats, 

segons l'article 330.3 de l’O.C. 326/00. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, 

segons l'esmentat article, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 

 

Els C.B.R. segons les categories de les esplanades seran els següents: 

E1 5  ≤ CBR < 10 

E2 10 ≤CBR ≤ 20 

E3        CBR > 20 

En el cas d’utilització d’esplanada millora tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 

especificacions: 

-Equivalent de sorra més gran de 30. 

-L’índex de plasticitat serà zero. 

-CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
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-La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 

de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 

7.3. MATERIALS PER A FERMS 

7.3.1. Tot-ú natural 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE del 5 de setembre de 

1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 

Granulometria 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, amb 

tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 

 

Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

 

Plasticitat. 

En el cas d’emprar-ne sauló, el material serà no plàstic. 

 

7.3.2. Tot-ú artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE serà 

com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

Plasticitat. 

El material serà no plàstic. 

L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i 

NTL-113/72 

 

7.3.3. Beurades, morters i formigons. 

Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids 

de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les 

esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest 

podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 

podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar 

que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 1039/1991 

per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual 

s’aprova la “Instrucció per a la recepció de ciments (RC-97).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de l’EHE-98 i les de les 

Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96. 
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Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides 

en el R.D.1313/1998. 

 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels assaigs de 

recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen 

al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la RC-97 per 

als ciments sense marca de qualitat. 

 

El ciment a emprar en cas de considerar-ne necessari en el “filler” de les mescles bituminoses serà del tipus 

I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans esmentada. 

 

Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les 

instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball 

a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

 

Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen el següent tipus de 

formigó per a la realització del mur: 

 

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada 

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer 

servir el Contractista. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà 

obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següent nivell: 

 Formigons tipus B Nivell normal 

  

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 

additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 
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Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran les 

assenyalades a l'apartat 610.13. 

 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 3 dies pel 

de 7 dies. 

 

7.3.4. Materials per drenatge. 

Tubs de formigó. 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 

amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HM-20  

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta 

en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la 

seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes 

fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a 

la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 

ultrapassar-ne per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels 

tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a 

la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres (Taula 3). 

 

 

Ø 

mm 

 

Tolerància  

de longitud 

 

Gruix mínim 

(mm) 

 

Tolerància 

diàm. (mm) 

 

Absor. 

cm³/m 

 

Carre. rot. 

kg/m 

 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

Taula 3.Límits i toleràncies segons el diàmetre del tub. 
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Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. En cas que un dels 

tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble 

nombre de tubs, havent-ne de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

Tubs d'acer corrugat i galvanitzat. 

Hauran d'acomplir les especificacions de l'article 412 del    PG-3. 

 

7.3.5. Materials diversos. 

Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada a l'aire, 

sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. IMPACTE AMBIENTAL 

Els principals impactes ambientals en el present projecte són avaluats i descrits per tal de detectar-los i 

poder-los pal·liar. Depenent de la magnitud de cada impacte aquests són classificats com a lleus, 

moderats, severs o crítics. 

 

Impacte lleu: Aquell impacte que un cop finalitzada l’activitat la seva recuperació és immediata i no 

precisa de mesures correctores o protectores. 

Impacte moderat: Aquell impacte que un cop finalitzada l’activitat la seva recuperació requereix un cert 

temps, però no es necessari aplicar mesures correctores o protectores. 

Impacte sever: Aquell impacte que sí que és necessari l’aplicació de mesures correctores o protectores i 

tot hi així la recuperació requereix un cert temps. 

Impacte crític: Aquell impacte que és superior als acceptables, ja que no hi ha possibilitat de la 

recuperació tot hi aplicant mesures correctores o protectores. 

 

Impactes ambientals detectats: 

- Contaminació de la capa atmosfèrica a causa dels materials que poden quedar suspesos en el aire 

durant la manipulació dels materials i el transport d’aquest. LLEU 

 

- Sorolls acústics a causa de la maquinaria que treballa per a rebaixar el ferm existent. LLEU 

 

- Generar residus tant de materials com de productes perillosos. MODERAT 

 

Mesures correctores: 

- Per evitat la contaminació de la capa atmosfèrica amb materials suspesos, els camions que 

transportin els materials fins a l’abocador, hauran de dur el tendal degudament col·locat, i si 

escau, el material a l’obra es mullarà per evitar la suspensió d’aquests. 

 

- Per evitar els sorolls acústics no és necessària cap mesura correctora o protectora. 

 

- Els residus generats a la obra seran emmagatzemats degudament per un trasllat a l’abocador de 

Santa Coloma de Queralt en cas que no siguin residus perillosos i d’un trasllat a instal·lacions 

especialitzades en cas que aquests siguin perillosos. 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA  
19           SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ) 
 
 

9. PRESSUPOST 

Per a complementar el projecte també s’ha realitzat un pressupost amb el programa Presto, on es 

contemplen els diferents apartats en que s’ha dividit l’obra en el punt de Pla d’Obra, dins de cada apartat 

es descriuen les diferents tasques a realitzar, la totalitat del pressupost es troba descrit a continuació del 

Plec de Condicions Tècniques. 

 

Els càlculs de la quantitat de metres lineals, m2, m3, tones o unitats estan calculats amb el programa 

AutoCAD comparant la superfície actual amb les seccions tipus definitives. 

 

L’apartat de pressupost està dividit en diferents apartats: 

 

- Amidaments � Es descriu el tipus d’activitat que es realitza o material necessari, en quina 

màquina realitza l’activitat i la quantitat de metres lineals, m2, m3, tones o unitats són les que 

ocupa cada activitat. 

- Quadre de preus nº1 � Es descriu el tipus d’activitat que es realitza o material necessari, en 

quina màquina realitza l’activitat i el preu per cada metre lineal, m2, m3, tona o unitat que costa 

cada activitat. 

- Quadre de preus nº2 � Mostra les mateixes característiques que el quadre de preus nº1 però 

desglossa el preu de cada metre lineal, m2, m3, tona o unitat, on es considera la mà d’obra, la 

maquinària, els materials i els costos indirectes segons convingui en cada activitat. 

- Pressupost � Es tracta de la combinació de l’apartat d’amidaments i el quadre de preus, per tant, 

es multiplica la quantitat de metres lineals, m2, m3, tones o unitats que es te que realitzar de cada 

activitat i es multiplica pel preu que costa cada metre lineal, m2, m3, tona o unitat de l’activitat 

en qüestió. 

- Resum de pressupost � Ens mostra dos resums, el primer tracta sobre quin preu té cada apartat 

en que s’ha dividit l’obra, i el segon ens mostra el mateix que el primer però afegint les despeses 

generals que són d’un 13% del total del primer resum, els beneficis industrials que són d’un 6% 

sobre el primer resum i un 16%d’I.V.A. que aquest ja és de la suma dels anteriors. 

 

El pressupost total per contracta de la millora dels carrers i la plaça de la zona esportiva de Santa Coloma 

de Queralt és de 261.938,72 euros. Finalment hi ha la zona de firmes del propietari de la obra, és a dir, 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt i el realitzador del projecte. 

10. CONCLUSIONS 

Els objectius principals per tal de millorar els carrers i la plaça de la zona esportiva de Santa Coloma de 

Queralt amb la finalitat de proporcionar una imatge adequada i augmentar la seguretat dels vianants s’ha 

aconseguit en la realització del present projecte. 

 

Per tal de respectar les entrades de vehicles a garatges particulars i l’accés de vehicles autoritzats de 

l’ajuntament a la sala Parés, s’han deixat espais per a poder maniobrar i donar-hi accés, sense deixar cap 

veí incomunicat amb la seva propietat. 

 

En la realització d’aquest projecte he pogut posar en practica els coneixements adquirits durant els cursos 

acadèmics des de l’aixecament topogràfic de la zona a la metodologia emprada per el desenvolupament 

del projecte. 

 

Pel que fa a la utilització dels diferents programes com l’AutoCAD, m’ha suposat una manera d’aplicar 

els coneixements estudiats en diverses assignatures per poder confeccionar els plànols adequadament. La 

utilització del programa TopconTools no va ser diferent d’altres tasques realitzades durant algunes 

assignatures impartides a la universitat, només va ser necessari demanar el programa complert, ja que el 

que es troba a l’abast dels estudiants és el “demo” i no permet realitzar algunes operacions. Pel que fa al 

programa que he utilitzat per realitzar els pressupostos, en el meu cas va ser completament nou ja que 

fins al moment no havia tingut accés a cap tipus de programa semblant i ho vaig rebre satisfactòriament. 

 

Gràcies a la realització del present projecte he tingut a l’abast el contacte amb l’arquitecte de 

l’ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Degut a que el municipi és petit aquest és l’encarregat de 

realitzar les diferents tasques pel que fa a construccions, obres, millores, etc. del municipi. D’aquesta 

manera he pogut saber a petita escala com es treballa al municipi on visc. 
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1. MATERIALS BÀSICS 

1.1. ASPECTES GENERALS 

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials que hauran 

d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment 

definits, haurà de suposar-ne que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que 

haurà d'acomplir la normativa tècnica vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. MATERIALS PER A TERRAPLENS I REBLIMENTS LOCALITZATS 

Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituïts per 

productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre 

matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a l'obra, o dels 

terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. Les 

condicions mínimes exigibles son les establertes a l’O.C. 326/00. 

 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats, 

segons l'article 330.3 de l’O.C. 326/00. En la coronació haurà de fer-se servir material del tipus seleccionat, 

segons l'esmentat article, i amb el corresponent C.B.R. de l’esplanada definida al projecte 

 

Els C.B.R. segons les categories de les esplanades seran els següents: 

E1 5  ≤ CBR < 10 

E2 10 ≤CBR ≤ 20 

E3        CBR > 20 

 

En el cas d’utilització d’esplanada millora tipus E3 especial, aquesta haurà de complir també les següents 

especificacions: 

-Equivalent de sorra més gran de 30. 

-L’índex de plasticitat serà zero. 

-CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 

-La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 

de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
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1.3. MATERIALS PER A FERMS 

1.3.1. Tot-u natural 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert al Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals que apareix a l'Annex a la Instrucció sobre seccions de ferms a autovies (BOE del 5 de setembre de 

1986) així com les següents prescripcions particulars. 

 

Granulometria 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, amb 

tamisades pel tamís 0.080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 

 

Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma NLT 113/72, serà major de 35. 

 

 Plasticitat. 

En el cas d’emprar-ne sauló, el material serà no plàstic. 

 

1.3.2. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE serà 

com a mínim de setanta-cinc (75%) per cent. 

 

Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

Plasticitat. 

El material serà no plàstic. 

El equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-

113/72. 

 

 

 

1.4. BEURADES, MORTESRS I FORMIGONS 

Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò prescrit a la 

instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat, EHE-98. 

 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

 

Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les 

instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat EHE-98. 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids 

de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les 

esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest 

podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent dels 

materials que se n'extraguessin. 

 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, 

del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es 

podran emprar. 

 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar 

que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada pel Reial Decret 1039/1991 

per a ser utilitzats en la fabricació de  formigons. 

 

Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les 

instruccions EHE-98 

 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules de treball 

a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
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Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents tipus de 

formigons: 

 

Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, alçats de murs i estreps i en piles. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mm²).  

 

A més a més de l'EHE-98 I RC-97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. Per a cada 

tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer 

servir el Contractista. 

 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a la del 

Projecte. 

 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. La 

treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col·locació proposats pel Contractista 

s'executi un formigó compacte i homogeni. 

 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser 

aprovats per la Direcció d'Obra. 

 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat assajat, per a 

barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del cons d'Abrams per 

defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podrà 

obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament. 

 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode de 

transport i posada en obra. 

 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-98 els assaigs de control de formigons es 

realitzaran als següents nivells: 

 Formigons tipus B Nivell normal 

  

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al Director 

d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació. 

 

- Planta preparadora: 

Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en àrids, ciment, 

additius, aigua, formigó fresc i curat. 

 

- Identificació dels granulats: 

Procedència i assaigs d'identificació. 

 

- Identificació del ciment: 

Procedència i assaigs de recepció. 

 

- Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves instal·lacions i a la 

revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels 

apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran les 

assenyalades a l'apartat 610.13. 

 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el període mínim de 3 dies pel 

de 7 dies. 
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1.5. MATERIALS DE DRENATGE 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una 

dosificació mínima de 250 kg/m3. 

 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal 

del tub. 

 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-20  

 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més 

d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva 

durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials 

en forma de teranyines irregulars. 

 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de 

l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície 

d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot ultrapassar-ne per 

algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors 

mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, 

impermeabilitat i càrrega de trencament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la taula següent (Taula 1)queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 

 

Ø 

mm 

 

Tolerància  

de longitud 

 

Gruix mínim 

(mm) 

 

Tolerància 

diàm. (mm) 

 

Absor. 

cm³/m 

 

Carre. rot. 

kg/m 

 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

Taula 1. Límits mínims i toleràncies segons els diàmetre del tub. 
 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no 

correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, 

havent-ne de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

Drens subterranis. 

Els materials acompliran allò que sobre el particular s'indica al PG-3, especialment les capacitats d'absorció 

del tub de dren, tant si es tracta de tubs de formigó com si es tracta de tubs drenants de PVC. 
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1.6. LÍQUIDS 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Reg de plantacions 

- Humectació de bases o subbases 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura.  Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 

característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131):  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178):  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de 

la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

1.7. TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

DEFINICIÓ: 

Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 

- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 

- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar 

horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o 

bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser 

<= 1,5 m. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA O PER A UNIÓ 

ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 

*UNE 53332:1990 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación de desagües. Características y métodos de 

ensayo 
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1.8. MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

DEFINICIÓ: 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 

complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 

- Complements per a pou de registre: 

     - Graó d'acer galvanitzat 

     - Graó de fosa 

     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre 

S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

     - Fosa gris 

     - Fosa dúctil 

     - Acer  

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 

completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes 

superficials. 

 

 

 

 

 

1.9. ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 

DEFINICIÓ: 

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament 

sense platina, de fins a 10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany. 

Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 JR (UNE_EN 10025). 

La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, 

incrustacions o exfoliacions, que siguin perjudicials per al seu ús. 

S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions del gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més d'un 2% 

de la superfície total. 

 

El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres 

apreciables visualment. 

Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 

 

Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36-011):  M24 x 500 mm 

Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 

Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 

Galvanització en calent, contingut de zinc del bany:  >= 98,5% 

Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.85):  > 200 g/m2 

Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordre MIE 19512/11.7.86 

Si és de forma troncocònica: 

- Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 

Toleràncies: 

- Alçària, columnes amb soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 25 mm 

- Alçària, columnes sense soldadura longitudinal: ± 0,6%, ± 50 mm 

- Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments. 
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Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número d'identificació. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se aprueban las 

Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 

artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales ferreos y su homologación por el 

ministerio de industria y energía. 

REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de 

obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (baculos y columnas 

de alumbrado exterior) y su homologación por el Ministerio de Ind. y Energ. 

ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán complir 

los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 

*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 

DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o 

elements de control, regulació o encesa d’instal·lacions d’il·luminació. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer 

disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions. 

 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum. 

 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1.11. MOVIMENTS DE TERRES 

DEFINICIÓ:  

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, en 

el seu cas 

- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 

- Esplanació en terreny de trànsit o roca 

- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres 

- Excavació per mètodes arqueològics 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació: 

     - Preparació de la zona de treball 

     - Situació dels punts topogràfics 

     - Excavació de les terres 

     - Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Esbrossada del terreny 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d’interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 

al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin 

destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona influenciada 

pel procés de l'obra.  

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de 

plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que 

s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d’ esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
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ESPLANACIÓ: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de problema de 

maniobra de màquines o camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT 

No inclou la tala d'arbres. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

DEFINICIÓ:  

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o 

amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 

indiqui la partida d’obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 

20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té 

un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins 

al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense 

rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 

SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les 

que determini la DF 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes:  <= 12% 

     - Corbes:  <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
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- El talús ha de ser fixat per la DF 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF L'estrebada ha de complir les 

especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 

següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 

lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació 

en l’ interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els 

treballs i avisar la DF 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i 

transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 

compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua 

interns, en els talussos. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, 

amb les modificacions aprovades per la DF 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin falta 

per a una correcta execució de les obres. 
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També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones 

on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obres de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA 

DEFINICIÓ:  

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material 

d’excavació i residus de la construcció. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, 

amb dúmper o mototragella o camió 

- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de 

reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 

- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 

abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 

material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 

maquinària que s'utilitzi. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la 

mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del 

seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF 
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A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 

RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no 

accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on 

s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels 

elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes 

utilitzats. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb 

el coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament 

per la DF 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

DECRET 201/1994 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

1.14. SUBBASES I BASES DE TOT-Ú 

DEFINICIÓ:  

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 

Grau de compactació: 

- Tot-u artificial: 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2:  >= 100% PM (UNE 103501) 

     - Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  >= 98% PM (UNE 103501) 

- Tot-u natural:  >= 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 

3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant:  + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 

casos 

- Amplària:  - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 

- Gruix:  - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 
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La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 

també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 

En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es 

considera necessari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 

seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1:  ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals:  ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 

superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 

densitat prescrita a l’apartat anterior. 

Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 

murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis 

adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 

de la DF 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la 

capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 

subjacents. 

 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obres de carreteras y puentes. 

*PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
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1.15. PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 

DEFINICIÓ:  

Mescla bituminosa col·locada i compactada. 

Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Estesa de la mescla bituminosa 

- Compactació de la mescla bituminosa 

- Execució de junts de construcció 

- Protecció del paviment acabat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions. 

S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos. 

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 

percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Marshall (NLT-159). 

 

MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT: 

El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

 

El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus. 

L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa base:  >= 80% del gruix teòric 

- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric. 

- Nivell de la capa de rodadura:  ± 10 mm 

- Nivell de les altres capes:  ± 15 mm 

 

 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de 

fluïdificats o aigua a la superfície. 

L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major 

continuïtat possible. 

L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament. 

A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfícies 

per estendre superiors a 70000 m2, s'ha d'estendre la capa en tota la seva amplada, treballant si fos 

necessari amb 2 o més estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. 

La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara 

calenta, si la mescla es en calent, i en condicions de ser compactada. 

Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge 

per a què inclogui, com a mínim, 15 cm de l'anterior. 

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de 

direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb 

suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, humits. 

S'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, 

i que els longitudinals quedin a un mínim de 15 cm un de l'altra. 

La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats, abans de 

permetre el pas de l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar 

transversalment, disposant els recolzaments necessaris per al corró. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la 

superfície, s'han de corregir segons les instruccions de la DF 

 

MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT: 

S’han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5ºC per a capes de gruixos >=5 cm o 

a 8ºC per a capes de gruixos <5 cm, o en cas de pluja. 
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Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos 

de lligant i s’han de segellar les zones massa permeables. 

 

L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal. 

La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de 

treball. 

En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense 

estendre, a la tremuja de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball. 

La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a 

la fórmula de treball i sense que es produeixi desplaçament de la mescla estesa; i s’ha de continuar 

mentre la temperatura de la mescla no baixi de la mínima prescrita i la mescla estigui en condicions de 

ser compactada. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb 

les seccions tipus especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o 

el deduït dels assaigs de control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot. 

 

m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària 

realment executada. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

6.1-IC 2003 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC 

Secciones del firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obres de carreteras y puentes. 

PG 3/75 MOD 7 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos. 

 

 

 

1.16. CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

DEFINICIÓ:  

Conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, unipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre 

de fins a 300 mm2 de secció. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- Col·locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 

instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 

sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma 

que no en surti perjudicada la coberta. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del conductor en mm): 

- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 

- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 

- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

 

CABLE COL·LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi 

torsions ni danys a la seva coberta. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements 

per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les 

connexions. 

 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.17. CANALITZACIONS DE SERVEIS 

CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i 

PVC, col·locats en una rasa i recoberts. 

S'han considerat els reblerts de rasa següents: 

- Reblert de la rasa amb terres 

- Reblert de la rasa amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació dels tubs 

- Unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb terres o formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. 

Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 

No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 

 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades. 

Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25% 

Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul 

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul 

 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la 

massa. 

Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm 

Resistència característica estimada del formigó (Fest):  >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
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CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts 

i reblert de rasa. 

 

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja. 

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert. 

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat. 

 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de 

manera que no es produeixin disgregacions. 

El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o 

dels punts per connectar. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 

 

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
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2. NORMATIVA APLICABLE 

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les 

Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell 

s'especifica. 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, aprovat per O.M. de 6 

de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes al seu articulat per: 

 

Annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 

(BOE. del 5 de setembre) : 

  

 - 500 “Tot-u natural” (abans “Subbases granulars”) 

 - 501 “Tot-u artificial”  

   

 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

 - 510 “Terres estabilitzades “in situ” amb calç”  

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” (abans “Macadam bituminós per 

penetració amb lligants viscosos”) 

  

 O.M. de 27 de desembre de 1999: 

 

 - 210 “Quitrans” (es deroga)  

 - 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums asfàltics fluïdificats”) 

 - 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

 - 214 “Betums fluxats” (nou) 

   

O.C. 326/00 de 17 de febrer de 2000, sobre geotècnia vial amb lo referent a materials per la construcció de 

explanacions i drenatges. 

  

- 290 “Geotèxtils” (nou) 

 - 300 “Esbrossada del terreny” 

 - 301 “Demolicions” 

   - 302 “Escarificació i compactació” 

   - 303 “Escarificació i compactació del ferm existent” 

   - 304 “Prova amb súper compactador” 

   - 320 “Excavació de l’explanació i préstecs” 

   - 321 “Excavació en rases i pous” 

   - 330 “Terraplens” 

   - 332 “Rebliments localitzats” 

   - 333 “Rebliments tot-u” (nou) 

   - 340 “Acabament i refinament de l’esplanada” 

   - 341 “Refinament de talussos” 

   - 410 “Arquetes i pous de registre” 

   - 411 “Embornals i claveguerons” 

   - 420 “Rases drenants” 

   - 421 “Rebliments localitzats de material drenant” 

   - 422 “Geotèxtils com elements de filtre i drenatge” (nou) 

   - 676 “Injeccions” (nou) 

- 677 “Jet grouting” (nou) 

 

O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Recs auxiliars, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

 

- 530 “Recs de imprimació” 

- 531 “Recs de adherència” 

- 532 2Recs de curat” 

- 540 “Lassades bituminoses” 

- 542 “Mescles bituminoses en calent” 

- 543 “Mescles bituminoses discontinues en calent para capes de rodadura” 

- 550 “Paviments de formigó vibrat” 

 

en substitució dels articles 531, 532, 540, 542, 543 i 550 del PG-3 i de les O.C. 294/87 T,; 297/88 T; 299/89 

T; 322/97 I 311/90 C i E. 
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Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre de 1994, així com 

les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 del 19 de desembre (B.O.E. de 10 de gener de 

1998) 

 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per Reial Decret 

776/1997 de 30 de maig. 

  

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Norma de construcció sismo resistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 2543/1994 de 29 de 

desembre (BOE. de 8 de febrer de 1995). 

 - Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre. 

- Euro codi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

  - Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveïment d'aigües, contingut a la 

Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de proveïment d'aigua (ordre del 

M.O.P.U. de 28 de juliol de 1974). 

- Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de Poblacions, de la 

vigent Instrucció del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de  carreteres i ponts, PG-4/88, esmentat a 

l'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

- Plec General de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura 1960 (adaptat pel 

Ministeri de  l'Habitatge segons Ordre de 4 de juny de 1973). 

- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

 

Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

 

Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció temporals o 

mòbils. 

 

RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d’edificació i obres públiques. 

   

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

  - Normes U.N.E. 

  - UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

  - Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

     - Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

  - Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

  - Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 d'agost de 

1970). 

  

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes 

utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials que es 

relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, siguin de qualitat 

certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 
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També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica europea, 

regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs de les 

famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, declarades 

d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte. 

  

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonomia, AJUNTAMENT de SANTA COLOMA DE 

QUERALT i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que  

 

s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director 

d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 
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4. PRESSUPOST 
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1. AMIDAMENTS 

 



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 1 Demolicions i enderrocs                                         
G2191306     m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.icàrrega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

215,70 215,70

215,70

G2194AL5     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

215,70 2,10 452,97

452,97

G2194XB1     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

3.255,27 3.255,27

3.255,27

24 de may o de 2015na

 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 2 Moviment de terres                                              
G2212101     m3  Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.             

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

730,11 730,11

730,11

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

1.283,75 0,12 154,05

154,05

24 de mayo de 2015



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 3 Ferms i paviments                                               
G931R01J     m3  Base tot-u art.reciclat,col.motoaniv.+picon.mat.98%PM           

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98 %  del PM

553,59 553,59

553,59

G931201J     m3  Base tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM                    

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

339,08 339,08

339,08

G9J12N00     t   Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI                        

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

3.710,80 1,20 1.000,00 4,45

4,45

G9H17214     t   Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,98%marshall

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat cal-
cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

3.710,80 0,05 2,35 436,02

436,02

24 de mayo de 2015

 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 4 Drenatges                                                       
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny compact,m.mec.+càrrega mec.  

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

184,21 1,27 2,80 655,05

655,05

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

184,21 1,27 2,00 467,89

467,89

GD759A75     m   Claveguera form.D=40cm, int.1:4+addit.plastific., solera 15cm, r

Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb
additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

184,21 2,00 368,42

368,42

GD959270     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,10cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

184,21 2,00 368,42

368,42

GDD1U020     u   Cubeta base form.pref.80X100 cm,unió encadellada,p/pous         

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col.locaran anells de pou prefabricats,
col.locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix , inclós col.locació de graons

2,00 2,00

2,00

GDD15098     m   Paret pou D=80cm,peces form.pref.esca.ac.galv.,col.1:4          

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 1,00 2,00

2,00

GDD1U090     u   Brocal p/pou D=80cm i 60cm alçària,unió encadellada             

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm,
amb junt encadellat, col.locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons
amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

2,00 2,00

2,00

GDDZ5DD4     u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàme-
tre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,00 2,00

2,00

24 de mayo de 2015



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 5 Serveis                                                         
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny compact,m.mec.+càrrega mec.  

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Baix a tensió 51,28 0,35 1,35 24,23
Aigua potable 51,96 0,15 0,90 7,01
Enllumenat públic 714,72 0,30 0,95 203,70
Reg 261,76 0,15 1,00 39,26

274,20

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Baix a tensió 51,28 0,35 0,90 16,15
Aigua potable 51,96 0,15 0,90 7,01
Enllumenat públic 714,72 0,30 0,80 171,53
Reg 261,76 0,15 1,00 39,26

233,95

GDG52457     m   Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. 

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Baix a tensió 51,28 51,28
Enllumenat públic 714,72 714,72

766,00

GG311806     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x25mm2,col.tub                  

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

Baix a tensió 51,28 51,28
Enllumenat públic 714,72 714,72

766,00

GFB1F325     m   Tub polietilè PE 100,DN=125mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat al fons de la rasa

Aigua potable 51,95 51,95

51,95

GFB1C355     m   Tub polietilè PE 100,DN=90mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

Reg 261,75 261,75

261,75

24 de mayo de 2015

 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ

CAPITOL 6 Mobiliari urbà                                                  
GHM11H22     u   Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=5m,base plat.+porta,UNE-EN

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

39,00

GHN23A81     u   Llumenera vials,cubeta vidr.,vap.Hg 125W,preu alt,tancada,allotj

Llumenera asimètrica per a v ials, amb difusor cubeta de v idre, amb làmpada de vapor de mercuri de
125 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

39,00

FQ11AFP6     u   Banc doble,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons 2,5x5,2+sup.pa

Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2
cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó de
30x30x30 cm

27,00

FQ213112     u   Paperera trabucable,D=45a55cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30

Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix , amb base perfo-
rada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

27,00

FQZZU010     u   Pilona extraible d'acer inoxidable de 900 mm d'alçària, secció c

Pilona extraible d'acer inox idable de 900 mm d'alçària, de secció  circular, amb elements d'ancorat-
ge, col.locat amb formigó, elaborat en obra.

10,00

FQB11723     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, 

Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,7x0,7 m, de 0,45 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

27,00

24 de mayo de 2015
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2. QUADRE DE PREUS Nº1 

 



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0001 BQB11721     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada,
de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària

748,96

SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SIS
CÈNTIMS

0002 D060M0B2     m3  Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra graníti-
ca de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

73,33

SETANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

0003 D0701821     m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

86,40

VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0004 D070A4D1     m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sor-
ra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

106,60

CENT SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

0005 FQ11AFP6     u   Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària,
amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i su-
ports de passamà, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm

451,46

QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb
QUARANTA-SIS CÈNTIMS

0006 FQ213112     u   Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix , amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancora-
da amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

114,24

CENT CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

0007 FQB11723     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada,
de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària, col·locada superficialment sense fi-
xacions

834,06

VUIT-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS

0008 FQZZU010     u   Pilona extraible d'acer inox idable de 900 mm d'alçària, de secció  circu-
lar, amb elements d'ancoratge, col.locat amb formigó, elaborat en obra.

234,17

DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb DISSET
CÈNTIMS

0009 G2191306     m   Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor

4,04

QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

0010 G2194AL5     m2  Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió

4,87

QUATRE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

0011 G2194XB1     m2  Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

4,31

QUATRE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0012 G2212101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

2,59

DOS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

24 de mayo de 2015

QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0013 G2221P11     m3  Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del mate-
rial excavat

8,19

VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS

0014 G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix , com a màxim, amb compactació del 95 %  PM, utilitzant corró
v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

2,54

DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0015 G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98%  del PM

28,50

VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

0016 G931R01J     m3  Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col.locada amb mo-
toanivelladora i piconatge del material al 98 %  del PM

22,47

VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0017 G9H17214     t   Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semi-
densa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 %  de l'assaig marshall

55,41

CINQUANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

0018 G9J12N00     t   Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI 557,54

CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

0019 GD759A75     m   Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb
morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, re-
bliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

54,63

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

0020 GD959270     m   Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

10,11

DEU EUROS amb ONZE CÈNTIMS

0021 GDD15098     m   Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

95,63

NORANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

0022 GDD1U020     u   Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encade-
llat, sobre el qual es col.locaran anells de pou prefabricats, col.locada
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col.lo-
cació de graons

131,48

CENT TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

0023 GDD1U090     u   Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat, col.locat sobre anell de
pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

67,58

SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0024 GDDZ5DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

99,33

NORANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

24 de mayo de 2015



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0025 GDG52457     m   Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

8,82

VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

0026 GFB1C355     m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió i col.locat al fons de la rasa

15,58

QUINZE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

0027 GFB1F325     m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i
col.locat al fons de la rasa

20,77

VINT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

0028 GG311806     m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x25 mm2, col.locat en tub

4,26

QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

0029 GHM11H22     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

294,79

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb
SETANTA-NOU CÈNTIMS

0030 GHN23A81     u   Llumenera asimètrica per a v ials, amb difusor cubeta de v idre, amb
làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu alt, tancada, amb allot-
jament per a equip i acoblada al suport

532,84

CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

24 de mayo de 2015
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3. QUADRE DE PREUS Nº2 

 



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 BQB11721     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada,
de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.......................................... 748,96

0002 D060M0B2     m3  Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra graníti-
ca de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Ma d'obra..................................................... 17,13
Maquinaria.................................................... 1,22
Materials....................................................... 54,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,33

0003 D0701821     m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l

Ma d'obra..................................................... 19,03
Maquinaria.................................................... 1,18
Materials....................................................... 66,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,40

0004 D070A4D1     m3  Morter mix t de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sor-
ra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Ma d'obra..................................................... 19,98
Maquinaria.................................................... 1,22
Materials....................................................... 85,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 106,60

0005 FQ11AFP6     u   Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària,
amb 18 llistons de 2,5x5,2 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i su-
ports de passamà, ancorat amb daus de formigó de 30x30x30 cm

Ma d'obra..................................................... 28,95
Maquinaria.................................................... 0,15
Materials....................................................... 400,86

Suma la partida.............................................. 429,96
Costos indirectes.................. 5,00% 21,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 451,46

0006 FQ213112     u   Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1
mm de gruix , amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancora-
da amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

Ma d'obra..................................................... 11,12
Maquinaria.................................................... 0,07
Materials....................................................... 97,61

Suma la partida.............................................. 108,80
Costos indirectes.................. 5,00% 5,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 114,24

24 de mayo de 2015

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0007 FQB11723     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada,
de 0,7x0,7 m, de 0,45 m d'alçària, col·locada superficialment sense fi-
xacions

Ma d'obra..................................................... 21,13
Maquinaria.................................................... 23,72
Materials....................................................... 749,49

Suma la partida.............................................. 794,34
Costos indirectes.................. 5,00% 39,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 834,06

0008 FQZZU010     u   Pilona extraible d'acer inox idable de 900 mm d'alçària, de secció  circu-
lar, amb elements d'ancoratge, col.locat amb formigó, elaborat en obra.

Ma d'obra..................................................... 22,15
Maquinaria.................................................... 0,07
Materials....................................................... 200,80

Suma la partida.............................................. 223,02
Costos indirectes.................. 5,00% 11,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 234,17

0009 G2191306     m   Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa so-
bre camió o contenidor

Maquinaria.................................................... 3,85

Suma la partida.............................................. 3,85
Costos indirectes.................. 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,04

0010 G2194AL5     m2  Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió

Maquinaria.................................................... 4,64

Suma la partida.............................................. 4,64
Costos indirectes.................. 5,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,87

0011 G2194XB1     m2  Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Ma d'obra..................................................... 2,47
Maquinaria.................................................... 1,59
Materials....................................................... 0,04

Suma la partida.............................................. 4,10
Costos indirectes.................. 5,00% 0,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,31

0012 G2212101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans me-
cànics i càrrega sobre camió

Ma d'obra..................................................... 0,18
Maquinaria.................................................... 2,29

Suma la partida.............................................. 2,47
Costos indirectes.................. 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,59

24 de mayo de 2015



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0013 G2221P11     m3  Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del mate-
rial excavat

Ma d'obra..................................................... 0,92
Maquinaria.................................................... 6,87
Materials....................................................... 0,01

Suma la partida.............................................. 7,80
Costos indirectes.................. 5,00% 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,19

0014 G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix , com a màxim, amb compactació del 95 %  PM, utilitzant corró
v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Maquinaria.................................................... 2,37
Materials....................................................... 0,05

Suma la partida.............................................. 2,42
Costos indirectes.................. 5,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,54

0015 G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98%  del PM

Ma d'obra..................................................... 0,77
Maquinaria.................................................... 2,57
Materials....................................................... 23,80

Suma la partida.............................................. 27,14
Costos indirectes.................. 5,00% 1,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,50

0016 G931R01J     m3  Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col.locada amb mo-
toanivelladora i piconatge del material al 98 %  del PM

Ma d'obra..................................................... 0,77
Maquinaria.................................................... 2,57
Materials....................................................... 18,06

Suma la partida.............................................. 21,40
Costos indirectes.................. 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,47

0017 G9H17214     t   Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semi-
densa S-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i
compactada al 98 %  de l'assaig marshall

Ma d'obra..................................................... 1,67
Maquinaria.................................................... 1,64
Materials....................................................... 49,46

Suma la partida.............................................. 52,77
Costos indirectes.................. 5,00% 2,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 55,41

0018 G9J12N00     t   Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

Ma d'obra..................................................... 41,18
Maquinaria.................................................... 19,19
Materials....................................................... 470,62

Suma la partida.............................................. 530,99
Costos indirectes.................. 5,00% 26,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 557,54

24 de mayo de 2015

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0019 GD759A75     m   Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb
morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, re-
bliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra..................................................... 24,59
Maquinaria.................................................... 4,52
Materials....................................................... 22,92

Suma la partida.............................................. 52,03
Costos indirectes.................. 5,00% 2,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,63

0020 GD959270     m   Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 40 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra..................................................... 3,51
Materials....................................................... 6,12

Suma la partida.............................................. 9,63
Costos indirectes.................. 5,00% 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,11

0021 GDD15098     m   Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Ma d'obra..................................................... 16,26
Maquinaria.................................................... 10,75
Materials....................................................... 64,07

Suma la partida.............................................. 91,08
Costos indirectes.................. 5,00% 4,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,63

0022 GDD1U020     u   Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de
formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encade-
llat, sobre el qual es col.locaran anells de pou prefabricats, col.locada
sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col.lo-
cació de graons

Ma d'obra..................................................... 16,22
Maquinaria.................................................... 5,37
Materials....................................................... 103,63

Suma la partida.............................................. 125,22
Costos indirectes.................. 5,00% 6,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 131,48

0023 GDD1U090     u   Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80X60X60 cm, amb junt encadellat, col.locat sobre anell de
pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Ma d'obra..................................................... 20,30
Maquinaria.................................................... 4,49
Materials....................................................... 39,58

Suma la partida.............................................. 64,36
Costos indirectes.................. 5,00% 3,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 67,58

24 de mayo de 2015



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0024 GDDZ5DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

Ma d'obra..................................................... 15,65
Materials....................................................... 78,95

Suma la partida.............................................. 94,60
Costos indirectes.................. 5,00% 4,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,33

0025 GDG52457     m   Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm
amb formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra..................................................... 0,48
Materials....................................................... 7,92

Suma la partida.............................................. 8,40
Costos indirectes.................. 5,00% 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,82

0026 GFB1C355     m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connec-
tat a pressió i col.locat al fons de la rasa

Ma d'obra..................................................... 12,25
Materials....................................................... 2,59

Suma la partida.............................................. 14,84
Costos indirectes.................. 5,00% 0,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,58

0027 GFB1F325     m   Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i
col.locat al fons de la rasa

Ma d'obra..................................................... 15,21
Materials....................................................... 4,57

Suma la partida.............................................. 19,78
Costos indirectes.................. 5,00% 0,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,77

0028 GG311806     m   Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, unipolar de
secció 1x25 mm2, col.locat en tub

Ma d'obra..................................................... 2,12
Materials....................................................... 1,94

Suma la partida.............................................. 4,06
Costos indirectes.................. 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,26

0029 GHM11H22     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

Ma d'obra..................................................... 26,98
Maquinaria.................................................... 43,81
Materials....................................................... 209,96

Suma la partida.............................................. 280,75
Costos indirectes.................. 5,00% 14,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 294,79

24 de mayo de 2015

QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0030 GHN23A81     u   Llumenera asimètrica per a v ials, amb difusor cubeta de v idre, amb
làmpada de vapor de mercuri de 125 W, de preu alt, tancada, amb allot-
jament per a equip i acoblada al suport

Ma d'obra..................................................... 14,78
Materials....................................................... 492,69

Suma la partida.............................................. 507,47
Costos indirectes.................. 5,00% 25,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 532,84

24 de mayo de 2015
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4. PRESSUPOST 

 



PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1 Demolicions i enderrocs                                         
G2191306     m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.icàrrega man/mec.        

Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

215,70 4,04 871,43

G2194AL5     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

452,97 4,87 2.205,96

G2194XB1     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix  i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

3.255,27 4,31 14.030,21

TOTAL CAPITOL 1 Demolicions i enderrocs....................................................................................................... 17.107,60

24 de mayo de 2015

PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 2 Moviment de terres                                              
G2212101     m3  Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.             

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

730,11 2,59 1.890,98

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

154,05 2,54 391,29

TOTAL CAPITOL 2 Moviment de terres................................................................................................................ 2.282,27

24 de mayo de 2015



PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 3 Ferms i paviments                                               
G931R01J     m3  Base tot-u art.reciclat,col.motoaniv.+picon.mat.98%PM           

Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98 %  del PM

553,59 22,47 12.439,17

G931201J     m3  Base tot-u art.col.motoaniv.+picon.mat.98%PM                    

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

339,08 28,50 9.663,78

G9J12N00     t   Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI                        

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI

4,45 557,54 2.481,05

G9H17214     t   Paviment bitum.cont.calent S-12,g.calcari,betum asf.,98%marshall

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-12 amb granulat cal-
cari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 %  de l'assaig marshall

436,02 55,41 24.159,87

TOTAL CAPITOL 3 Ferms i paviments.................................................................................................................. 48.743,87

24 de mayo de 2015

PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 4 Drenatges                                                       
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny compact,m.mec.+càrrega mec.  

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

655,05 8,19 5.364,86

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

467,89 2,54 1.188,44

GD759A75     m   Claveguera form.D=40cm, int.1:4+addit.plastific., solera 15cm, r

Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb
additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

368,42 54,63 20.126,78

GD959270     m   Recobriment ext.p/claveg.tub form.D=40cm,10cm HM-20/P/20/I      

Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 40 cm, amb 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

368,42 10,11 3.724,73

GDD1U020     u   Cubeta base form.pref.80X100 cm,unió encadellada,p/pous         

Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col.locaran anells de pou prefabricats,
col.locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix , inclós col.locació de graons

2,00 131,48 262,96

GDD15098     m   Paret pou D=80cm,peces form.pref.esca.ac.galv.,col.1:4          

Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2,00 95,63 191,26

GDD1U090     u   Brocal p/pou D=80cm i 60cm alçària,unió encadellada             

Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80X60X60 cm,
amb junt encadellat, col.locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons
amb morter mix t 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

2,00 67,58 135,16

GDDZ5DD4     u   Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,D400

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàme-
tre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

2,00 99,33 198,66

TOTAL CAPITOL 4 Drenatges................................................................................................................................ 31.192,85

24 de mayo de 2015



PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 5 Serveis                                                         
G2221P11     m3  Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny compact,m.mec.+càrrega mec.  

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mit-
jans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

274,20 8,19 2.245,70

G2263211     m3  Estesa+picon.sòl selecc.obra,g<=50cm,95%,PM,corró,humect.       

Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix , com a màxim, amb
compactació del 95 %  PM, utilitzant corró v ibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

233,95 2,54 594,23

GDG52457     m   Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. 

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

766,00 8,82 6.756,12

GG311806     m   Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,1x25mm2,col.tub                  

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

766,00 4,26 3.263,16

GFB1F325     m   Tub polietilè PE 100,DN=125mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat al fons de la rasa

51,95 20,77 1.079,00

GFB1C355     m   Tub polietilè PE 100,DN=90mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa

261,75 15,58 4.078,07

TOTAL CAPITOL 5 Serveis..................................................................................................................................... 18.016,28

24 de mayo de 2015

PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 6 Mobiliari urbà                                                  
GHM11H22     u   Columna planxa ac.galv.troncocònica,h=5m,base plat.+porta,UNE-EN

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 5 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col.locada sobre dau de formigó

39,00 294,79 11.496,81

GHN23A81     u   Llumenera vials,cubeta vidr.,vap.Hg 125W,preu alt,tancada,allotj

Llumenera asimètrica per a v ials, amb difusor cubeta de v idre, amb làmpada de vapor de mercuri de
125 W, de preu alt, tancada, amb allotjament per a equip i acoblada al suport

39,00 532,84 20.780,76

FQ11AFP6     u   Banc doble,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons 2,5x5,2+sup.pa

Banc doble de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18 llistons de 2,5x5,2
cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de passamà, ancorat amb daus de formigó de
30x30x30 cm

27,00 451,46 12.189,42

FQ213112     u   Paperera trabucable,D=45a55cm,planxa pint.,anc.2 daus form.30x30

Paperera trabucable de 45 a 55 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix , amb base perfo-
rada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dos daus de formigó de 30x30x30 cm

27,00 114,24 3.084,48

FQZZU010     u   Pilona extraible d'acer inoxidable de 900 mm d'alçària, secció c

Pilona extraible d'acer inox idable de 900 mm d'alçària, de secció  circular, amb elements d'ancorat-
ge, col.locat amb formigó, elaborat en obra.

10,00 234,17 2.341,70

FQB11723     u   Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, 

Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 0,7x0,7 m, de 0,45 m
d'alçària, col·locada superficialment sense fixacions

27,00 834,06 22.519,62

TOTAL CAPITOL 6 Mobiliari urbà.......................................................................................................................... 72.412,79

TOTAL......................................................................................................................................................................... 189.755,66

24 de mayo de 2015
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5. RESUM DE PRESSUPOST 

 



RESUM DE PRESSUPOST
                                                                

CAPITOL RESUM EUROS

1 Demolicions i enderrocs.................................................................................................................................. 17.107,60
2 Mov iment de terres ........................................................................................................................................ 2.282,27
3 Ferms i pav iments......................................................................................................................................... 48.743,87
4 Drenatges ..................................................................................................................................................... 31.192,85
5 Serv eis ........................................................................................................................................................ 18.016,28
6 Mobiliari urbà................................................................................................................................................. 72.412,79

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 189.755,66

24 de mayo de 2015



RESUM DE PRESSUPOST 

CAPITOL RESUM EUROS

 1 Demolicions i enderrocs........................................................................................................................................................  17.107,60  
 2 Moviment de terres................................................................................................................................................................  2.282,27
 3 Ferms i paviments .................................................................................................................................................................  48.743,87  
 4 Drenatges ..............................................................................................................................................................................  31.192,85  
 5 Serveis...................................................................................................................................................................................  18.016,28  
 6 Mobiliari urbà .........................................................................................................................................................................  72.412,79  

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 189.755,66 

 13,00 % Despeses Generals ........................  24.668,24 
 6,00 % Benefici industrial............................  11.385,34 

SUMA DE G.G. y B.I. 36.053,58 

 16,00 % I.V.A. ................................................................................  36.129,48

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 261.938,72 

 Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈN-
 TIMS 

 Santa Coloma de Queralt, a juliol 2015. 

 LA PROPIETAT                                                                                            ROGER FARRÉ DALMAU 
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5. ANNEXES 
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1. ANNEX 1: RESSENYES I PUNTS RADIATS 
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1.1. RESSENYES DE LES BASES 

Informació general    Informació del punt 
Carrer: Carrer de l’Esport    El centre del clau d’acer inoxidable amb  
Municipi: Santa Coloma de Queralt   cabota de 0,5 cm de diàmetre, clavat  
Comarca: Conca de Barberà    al terra.  
Província: Tarragona     Punt BR-1 
 
Situació 
Punt situat a la vorera de la torre del caserna de la Guardia Civil, entre la junta del paviment 
 i la vorada. 
 
 

Fotografia              Coordenades  
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Informació general    Informació del punt 
Carrer: Plaça de l’Esport    El centre del clau d’acer inoxidable amb  
Municipi: Santa Coloma de Queralt   cabota de 0,5 cm de diàmetre, clavat  
Comarca: Conca de Barberà    al terra.  
Província: Tarragona     Punt BR-2 
 
Situació 
Punt situat al formigó de davant de l’entrada a la Sala Parés (Sala Annexa). 
 
 
 

Fotografia              Coordenades  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

          
    

 
 
 
 
 

          
Croquis                 Mapa de la zona                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades geogràfiques 
Latitud: 41° 31' 49.72663" N 
Longitud: 1° 23' 2.12984" E 
Alt. El·lipsoïdal: 731.089 m 
 
Coordenades UTM (ETRS89) 
X: 365078.732 m 
Y: 4598785.934 m 
 
Coordenades UTM (ED50) 
X: 365172.820 m 
Y: 4598989.760 m 
 
Cota ortomètrica (H): 681.195 m 
Model de geoide: EGM08D595 

Coordenades geogràfiques 
Latitud: 41° 31' 44.01081" N 
Longitud: 1° 22' 57.38109" E 
Alt. El·lipsoïdal: 730.340 m 
 
Coordenades UTM (ETRS89) 
X: 365065.617 m 
Y: 4598734.656 m 
 
Coordenades UTM (ED50) 
X: 365159.705 m 
Y: 4598938.482 m 
 
Cota ortomètrica (H): 680.446 m 
Model de geoide: EGM08D595 
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Informació general    Informació del punt 
Carrer: Francesc Macià    El centre del clau d’acer inoxidable amb  
Municipi: Santa Coloma de Queralt   cabota de 0,5 cm de diàmetre, clavat  
Comarca: Conca de Barberà    al terra.  
Província: Tarragona     Punt BR-3 
 
Situació 
Punt situat a la al centre de la vorera de davant de la porta lateral del poliesportiu. 
 
 
 

Fotografia              Coordenades  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

          
    

 
 
 
 
 

          
Croquis                 Mapa de la zona                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació general    Informació del punt 
Carrer: Plaça Francesc Moragas   El centre del clau d’acer inoxidable amb  
Municipi: Santa Coloma de Queralt   cabota de 0,5 cm de diàmetre, clavat  
Comarca: Conca de Barberà    al terra.  
Província: Tarragona     Punt BR-4 
 
Situació 
Punt situat a la vorera de davant la porta lateral de la casa amb el número 2. 
 
 
 

Fotografia              Coordenades  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

          
    

 
 
 
 
 

          
Croquis                 Mapa de la zona                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenades geogràfiques 
Latitud: 41° 31' 45.48387" N 
Longitud: 1° 22' 55.55732" E 
Alt. El·lipsoïdal: 732.397 m 
 
Coordenades UTM (ETRS89) 
X: 365024.202 m 
Y: 4598780.877 m 
 
Coordenades UTM (ED50) 
X: 365118.290 m 
Y: 4598984.703 m 
 
Cota ortomètrica (H): 682.503 m 
Model de geoide: EGM08D595 

Coordenades geogràfiques 
Latitud: 41° 31' 47.26578" N 
Longitud: 1° 22' 58.05781" E 
Alt. El·lipsoïdal: 730.662 m 
 
Coordenades UTM (ETRS89) 
X: 365083.179 m 
Y: 4598834.747 m 
 
Coordenades UTM (ED50) 
X: 365177.266 m 
Y: 4599038.573 m 
 
Cota ortomètrica (H): 680.768 m 
Model de geoide: EGM08D595 
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Informació general    Informació del punt 
Carrer: Francesc Macià    El centre del clau d’acer inoxidable amb  
Municipi: Santa Coloma de Queralt   cabota de 0,5 cm de diàmetre, clavat  
Comarca: Conca de Barberà    al terra.  
Província: Tarragona     Punt BR-5 
 
Situació 
Punt situat a la vorera a 1 metre de la cantonada entre el carrer Francesc Macià i el carrer de  
l’Esport. 
 
 

Fotografia              Coordenades  
   
 
 
 
 
 
  
 
 

          
    

 
 
 
 
 

          
Croquis                 Mapa de la zona                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LLISTAT DE LA BASE NUMÈRICA DE LA RADIACIÓ 

Nº PUNT X Y H CODI 

1 365063,079 4598731,241 681,923 5 

2 365065,326 4598731,348 681,842 5 

3 365065,223 4598734,163 681,671 5 

4 365063,559 4598733,236 681,792 5 

5 365056,263 4598732,988 681,878 5 

6 365055,330 4598757,051 681,812 5 

7 365053,990 4598757,014 681,922 5 

8 365053,852 4598760,693 681,900 5 

9 365055,197 4598760,753 681,806 5 

10 365054,430 4598780,666 681,743 5 

11 365054,371 4598781,205 681,674 5 

12 365054,213 4598781,649 681,639 5 

13 365053,644 4598782,168 681,641 5 

14 365052,985 4598782,355 681,673 5 

15 365051,404 4598782,324 681,812 5 

16 365035,014 4598781,835 682,192 5 

17 365018,494 4598781,347 682,595 5 

18 365001,340 4598780,839 682,989 5 

19 364979,325 4598780,222 683,471 5 

20 364978,654 4598780,521 683,496 5 

21 364977,435 4598781,956 683,480 5 

22 364976,061 4598781,939 683,501 5 

23 364976,036 4598782,100 683,418 6 

24 364977,222 4598782,137 683,423 6 

25 364977,696 4598781,986 683,396 6 

26 364978,758 4598780,645 683,395 6 

27 364979,306 4598780,372 683,386 6 

28 364996,724 4598780,866 683,019 6 

29 365014,994 4598781,393 682,601 6 

30 365032,603 4598781,911 682,127 6 

31 365055,347 4598760,742 681,708 6 

32 365055,496 4598757,050 681,712 6 

Coordenades geogràfiques 
Latitud: 41° 31' 45.71527" N 
Longitud: 1° 22' 57.48789" E 
Alt. El·lipsoïdal: 731.202 m 
 
Coordenades UTM (ETRS89) 
X: 365069.076 m 
Y: 4598787.176 m 
 
Coordenades UTM (ED50) 
X: 365163.164 m 
Y: 4598991.002 m 
 
Cota ortomètrica (H): 681.308 m 
Model de geoide: EGM08D595 
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Nº PUNT X Y H CODI 

33 365056,399 4598733,160 681,783 6 

34 365063,547 4598733,389 681,715 6 

35 365065,322 4598734,324 681,656 6 

36 365065,532 4598731,125 681,722 6 

37 365063,144 4598731,037 681,900 6 

38 365063,049 4598731,181 681,930 4 

39 365054,290 4598730,894 682,001 4 

40 365054,189 4598732,976 682,000 4 

41 365053,679 4598746,658 681,972 4 

42 365052,921 4598766,516 681,891 4 

43 365052,266 4598781,478 681,856 4 

44 365046,316 4598781,377 681,994 4 

45 365022,650 4598780,633 682,539 4 

46 364975,942 4598779,108 683,559 4 

47 364975,909 4598780,393 683,537 4 

48 364980,192 4598781,837 683,315 0 

49 364986,940 4598795,281 683,753 0 

50 364990,891 4598788,253 683,434 0 

51 364995,624 4598782,218 683,076 0 

52 365001,455 4598787,458 683,168 0 

53 365007,328 4598792,923 683,216 0 

54 365013,027 4598787,794 682,857 0 

55 365019,103 4598782,684 682,522 0 

56 365026,787 4598786,932 682,348 0 

57 365032,565 4598790,303 682,194 0 

58 365038,066 4598786,608 682,008 0 

59 365043,076 4598783,213 681,868 0 

60 365050,513 4598785,794 681,708 0 

61 365057,448 4598787,300 681,583 0 

62 365056,991 4598774,821 681,624 0 

63 365064,699 4598785,373 681,354 0 

64 365064,163 4598775,728 681,457 0 

65 365063,424 4598765,890 681,353 0 

66 365056,396 4598765,255 681,640 0 

Nº PUNT X Y H CODI 

67 365063,239 4598756,730 681,341 0 

68 365056,994 4598755,120 681,600 0 

69 365062,721 4598749,597 681,315 0 

70 365056,919 4598747,755 681,627 0 

71 365062,144 4598743,304 681,338 0 

72 365056,892 4598741,288 681,693 0 

73 365062,639 4598737,372 681,551 0 

74 365057,495 4598734,324 681,789 0 

75 365066,954 4598732,504 681,561 0 

76 365074,472 4598732,097 681,367 0 

77 365069,660 4598741,289 681,256 0 

78 365075,847 4598741,189 681,274 0 

79 365071,697 4598749,081 681,184 0 

80 365078,157 4598750,125 681,182 0 

81 365072,426 4598758,435 681,249 0 

82 365077,683 4598760,322 681,198 0 

83 365072,337 4598768,315 681,291 0 

84 365078,314 4598770,974 681,210 0 

85 365083,587 4598771,030 681,128 0 

86 365091,163 4598776,211 681,033 0 

87 365088,238 4598762,903 681,086 0 

88 365082,029 4598753,865 681,163 0 

89 365081,484 4598743,526 681,210 0 

90 365074,302 4598720,664 681,935 3 

91 365077,544 4598725,574 681,587 3 

92 365081,850 4598733,943 681,303 3 

93 365087,939 4598747,474 681,154 3 

94 365094,853 4598762,851 681,095 3 

95 365097,160 4598767,761 680,998 3 

96 365102,920 4598779,997 680,840 3 

97 365097,830 4598780,080 680,928 0 

98 365087,517 4598781,502 681,024 0 

99 365072,372 4598785,272 681,235 T 

100 365071,555 4598778,385 681,362 T 
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Nº PUNT X Y H CODI 

101 365067,001 4598735,578 681,675 T 

102 365066,931 4598753,415 681,295 PF 

103 365061,854 4598712,233 682,210 PF 

104 365063,427 4598717,499 681,758 0 

105 365071,093 4598788,336 681,274 PF 

106 365071,854 4598782,020 681,282 0 

107 365077,754 4598780,480 681,201 0 

108 365073,218 4598790,609 681,081 0 

109 365076,205 4598794,747 681,051 0 

110 365079,852 4598800,055 680,936 0 

111 365077,706 4598804,597 680,921 0 

112 365075,269 4598807,972 680,879 0 

113 365078,492 4598812,505 680,772 0 

114 365081,744 4598816,940 680,717 0 

115 365076,420 4598817,387 680,719 0 

116 365085,852 4598774,279 681,207 A 

117 365092,376 4598769,323 681,137 A 

118 365080,779 4598770,197 681,214 A 

119 365083,925 4598759,328 681,207 A 

120 365079,442 4598756,490 681,321 A 

121 365082,390 4598785,396 679,872 6 

122 365080,991 4598784,632 679,872 6 

123 365079,573 4598784,896 679,905 6 

124 365078,548 4598785,963 679,934 6 

125 365078,263 4598787,349 679,906 6 

126 365078,840 4598788,655 679,877 6 

127 365078,309 4598787,342 679,976 5 

128 365095,265 4598785,302 679,747 4 

129 365082,244 4598786,876 679,967 4 

130 365081,659 4598785,935 679,951 4 

131 365080,352 4598785,677 680,042 4 

132 365079,258 4598786,760 680,043 4 

133 365079,453 4598787,935 680,026 4 

134 365072,254 4598761,627 679,977 0 

Nº PUNT X Y H CODI 

135 365072,461 4598754,676 679,933 0 

136 365072,096 4598749,963 679,952 0 

137 365080,811 4598788,559 681,217 4 

138 365084,010 4598816,038 680,870 4 

139 365085,251 4598817,920 680,780 5 

140 365084,022 4598817,663 680,807 5 

141 365083,100 4598816,330 680,830 5 

142 365079,964 4598789,385 681,073 6 

143 365071,774 4598787,906 681,105 6 

144 365071,491 4598787,475 681,134 6 

145 365071,025 4598787,016 681,154 6 

146 365071,623 4598787,942 681,194 5 

147 365071,720 4598788,766 681,209 5 

148 365071,868 4598788,800 681,193 6 

149 365075,116 4598816,544 680,853 5 

150 365075,166 4598817,051 680,797 5 

151 365075,061 4598818,045 680,787 5 

152 365074,563 4598818,802 680,818 5 

153 365073,434 4598819,348 680,885 5 

154 365072,323 4598819,490 680,953 5 

155 365072,469 4598817,472 680,967 4 

156 365074,219 4598817,321 680,900 4 

157 365070,823 4598788,224 681,315 4 

158 365067,275 4598788,670 681,383 4 

159 365062,654 4598789,246 681,504 P 

160 365061,764 4598789,341 681,548 P 

161 365061,071 4598789,442 681,570 P 

162 365057,775 4598789,837 681,584 P 

163 365053,312 4598790,356 681,707 P 

164 365050,570 4598790,701 681,759 P 

165 365046,303 4598791,168 681,868 P 

166 365043,890 4598791,478 681,881 P 

167 365038,821 4598792,091 682,054 P 

168 365036,152 4598792,424 682,051 P 
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Nº PUNT X Y H CODI 

169 365032,178 4598792,870 682,341 P 

170 365029,854 4598793,142 682,358 P 

171 365026,398 4598793,547 682,684 P 

172 365025,427 4598793,661 682,684 P 

173 365024,635 4598793,769 682,792 P 

174 365020,452 4598794,277 682,874 P 

175 365017,118 4598794,670 683,080 P 

176 365014,577 4598794,972 683,107 P 

177 365010,282 4598795,511 683,430 P 

178 365007,340 4598795,843 683,439 P 

179 365001,044 4598796,656 683,667 P 

180 364998,077 4598796,979 683,708 P 

181 364995,634 4598797,295 683,856 P 

182 364992,619 4598797,629 683,854 P 

183 364991,339 4598797,814 683,883 p 

184 364990,539 4598797,876 683,879 P 

185 364986,144 4598798,454 684,026 P 

186 364985,306 4598798,522 684,045 P 

187 364979,922 4598799,205 684,067 4 

188 364980,111 4598799,069 684,070 14 

189 364979,210 4598798,437 683,981 T 

190 364978,655 4598799,720 684,054 5 

191 364978,619 4598799,316 684,022 5 

192 364978,653 4598798,818 683,987 5 

193 364978,816 4598798,332 683,960 5 

194 364979,216 4598797,961 683,928 5 

195 364979,708 4598797,804 683,920 5 

196 364980,222 4598797,754 683,974 5 

197 364980,983 4598797,699 684,047 5 

198 365009,605 4598794,250 683,325 5 

199 365033,502 4598791,403 682,166 5 

200 365051,230 4598789,266 681,697 5 

201 365069,481 4598787,089 681,297 5 

202 365069,478 4598786,923 681,181 6 

Nº PUNT X Y H CODI 

203 365053,876 4598788,794 681,586 6 

204 365039,849 4598790,432 681,898 6 

205 365029,919 4598791,663 682,267 6 

206 365009,030 4598794,163 683,243 6 

207 364980,215 4598797,629 683,908 6 

208 364980,098 4598797,054 683,870 3 

209 364979,760 4598792,619 683,769 3 

210 364978,615 4598788,703 683,671 3 

211 364977,551 4598785,111 683,533 3 

212 365024,454 4598793,759 682,812 E 

213 365032,754 4598792,675 682,241 E 

214 365046,850 4598791,006 681,839 E 

215 365054,117 4598790,132 681,679 E 

216 364979,682 4598797,676 683,850 6 

217 364979,149 4598797,846 683,858 6 

218 364978,703 4598798,259 683,890 6 

219 364978,524 4598798,792 683,917 6 

220 364978,489 4598799,317 683,952 6 

221 364978,526 4598799,732 683,984 6 

222 365070,289 4598786,921 681,165 6 

223 365070,283 4598787,087 681,255 5 

224 365070,967 4598787,175 681,244 5 

225 365071,392 4598787,593 681,224 5 

226 365082,390 4598785,418 679,942 5 

227 365081,001 4598784,660 679,942 5 

228 365079,603 4598784,920 679,975 5 

229 365078,590 4598785,974 680,004 5 

230 365078,878 4598788,631 679,947 5 

231 365079,995 4598789,356 681,143 5 

232 365084,667 4598817,865 680,785 5 

233 365083,433 4598817,147 680,815 5 

234 365083,072 4598816,341 680,745 6 

235 365083,399 4598817,155 680,745 6 

236 365083,998 4598817,680 680,735 6 
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Nº PUNT X Y H CODI 

237 365084,652 4598817,885 680,715 6 

238 365085,239 4598817,940 680,705 6 

239 365080,146 4598788,395 680,925 4 

240 365079,671 4598786,127 680,045 4 

241 365081,098 4598785,687 679,995 4 

242 365079,204 4598787,440 680,035 4 

243 365104,871 4598784,141 679,745 4 

244 365104,266 4598782,855 679,715 5 

245 365104,253 4598782,828 679,645 6 

246 365096,362 4598783,781 679,715 5 

247 365096,331 4598783,759 679,645 6 

248 365075,216 4598817,056 680,755 6 

249 365075,109 4598818,062 680,735 6 

250 365074,597 4598818,841 680,765 6 

251 365073,448 4598819,397 680,835 6 

252 365072,329 4598819,540 680,905 6 

253 365085,415 4598815,922 680,855 4 

254 365054,589 4598780,696 681,635 6 

255 365054,529 4598781,247 681,585 6 

256 365054,358 4598781,725 681,625 6 

257 365053,754 4598782,277 681,625 6 

258 365052,956 4598782,450 681,628 6 

259 364988,190 4598782,034 683,191 0 

260 365003,622 4598782,377 682,887 0 

261 365011,621 4598782,535 682,699 0 

262 365027,101 4598782,860 682,304 0 

263 365035,099 4598783,037 682,086 0 

264 364992,900 4598794,592 683,596 0 

265 365000,847 4598793,673 683,387 0 

266 365015,285 4598792,097 682,894 0 

267 365025,232 4598791,064 682,491 0 

268 365040,507 4598789,344 681,999 0 

269 365048,450 4598788,386 681,804 0 

270 365073,922 4598796,568 681,012 0 

Nº PUNT X Y H CODI 

271 365074,626 4598802,526 680,942 0 

272 365081,076 4598810,977 680,794 0 

273 365080,408 4598805,015 680,872 0 

274 364984,611 4598788,483 683,555 0 

275 365020,013 4598787,356 682,599 0 

276 365007,452 4598787,632 683,007 0 

277 365031,785 4598786,788 682,197 0 

278 365075,876 4598812,935 680,795 0 

279 365057,247 4598781,816 681,601 0 

280 365083,130 4598748,247 681,180 0 

281 365086,421 4598757,690 681,119 0 

282 365069,461 4598725,474 681,544 0 

283 364985,937 4598779,434 683,341 4 

284 364995,931 4598779,761 683,122 4 

285 365005,926 4598780,087 682,904 4 

286 365015,921 4598780,413 682,686 4 

287 365028,647 4598780,822 682,401 4 

288 365038,642 4598781,136 682,171 4 

289 365052,441 4598777,482 681,865 4 

290 365052,703 4598771,488 681,879 4 

291 365053,150 4598760,520 681,915 4 

292 365053,455 4598752,526 681,948 4 

293 365053,828 4598742,661 681,980 4 

294 365054,051 4598736,665 681,992 4 

295 365071,519 4598794,184 681,230 4 

296 365072,214 4598800,143 681,145 4 

297 365072,910 4598806,103 681,060 4 

298 365073,605 4598812,062 680,975 4 

299 365083,316 4598810,078 680,945 4 

300 365082,854 4598806,105 680,995 4 

301 365082,160 4598800,145 681,071 4 

302 365081,466 4598794,186 681,146 4 

303 365086,215 4598786,396 679,900 4 

304 365090,186 4598785,916 679,833 4 
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Nº PUNT X Y H CODI 

305 365099,236 4598784,822 679,746 4 

306 364987,322 4598780,446 683,296 5 

307 364995,319 4598780,670 683,121 5 

308 365007,337 4598781,017 682,851 5 

309 365013,335 4598781,194 682,713 5 

310 365045,407 4598782,145 681,951 5 

311 365039,409 4598781,966 682,090 5 

312 365054,661 4598774,670 681,762 5 

313 365054,969 4598766,676 681,787 5 

314 365055,562 4598751,056 681,828 5 

315 365055,795 4598745,060 681,845 5 

316 365056,027 4598739,065 681,861 5 

317 365024,491 4598781,524 682,449 5 

318 365030,489 4598781,701 682,302 5 

319 365003,648 4598794,968 683,475 5 

320 364997,691 4598795,686 683,626 5 

321 364991,734 4598796,403 683,776 5 

322 364985,777 4598797,121 683,926 5 

323 365015,563 4598793,540 683,036 5 

324 365021,521 4598792,830 682,747 5 

325 365027,479 4598792,121 682,458 5 

326 365039,459 4598790,685 682,008 5 

327 365045,416 4598789,967 681,851 5 

328 365063,523 4598787,800 681,428 5 

329 365057,565 4598788,510 681,558 5 

330 365072,934 4598798,692 681,082 5 

331 365073,662 4598804,648 681,005 5 

332 365074,390 4598810,603 680,929 5 

333 364982,201 4598797,390 683,862 6 

334 364986,172 4598796,912 683,771 6 

335 364992,129 4598796,196 683,633 6 

336 364998,086 4598795,479 683,496 6 

337 365004,043 4598794,763 683,358 6 

338 365014,987 4598793,450 682,965 6 

Nº PUNT X Y H CODI 

339 365020,945 4598792,737 682,686 6 

340 365024,917 4598792,262 682,501 6 

341 365049,903 4598789,258 681,674 6 

342 365043,943 4598789,954 681,807 6 

343 365033,889 4598791,171 682,119 6 

344 365039,843 4598790,433 681,898 6 

345 365063,521 4598787,638 681,336 6 

346 365059,549 4598788,114 681,439 6 

347 365072,574 4598794,758 681,101 6 

348 365073,280 4598800,717 681,008 6 

349 365073,986 4598806,675 680,916 6 

350 365074,927 4598814,619 680,793 6 

351 365082,385 4598810,381 680,818 6 

352 365081,698 4598804,420 680,890 6 

353 365081,239 4598800,447 680,938 6 

354 365080,552 4598794,486 681,011 6 

355 365088,386 4598784,692 679,774 6 

356 365082,414 4598810,369 680,899 5 

357 365081,728 4598804,409 680,968 5 

358 365081,270 4598800,435 681,014 5 

359 365080,584 4598794,474 681,084 5 

360 365086,363 4598784,953 679,877 5 

361 365090,336 4598784,487 679,813 5 

362 365055,723 4598751,054 681,730 6 

363 365055,949 4598745,059 681,748 6 

364 365056,176 4598739,063 681,765 6 

365 365055,120 4598766,706 681,686 6 

366 365054,741 4598776,699 681,650 6 

367 365054,893 4598772,702 681,664 6 

368 365038,601 4598782,070 681,980 6 

369 365044,599 4598782,229 681,833 6 

370 365050,597 4598782,388 681,686 6 

371 365026,606 4598781,735 682,288 6 

372 365020,608 4598781,558 682,450 6 
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Nº PUNT X Y H CODI 

373 365002,722 4598781,039 682,882 6 

374 365008,719 4598781,212 682,745 6 

375 364985,304 4598780,542 683,260 6 

376 364991,301 4598780,712 683,133 6 

377 365066,444 4598721,486 681,651 0 

378 365071,589 4598723,359 681,716 0 

379 365076,745 4598789,776 681,103 0 

380 365077,284 4598784,805 681,156 0 

381 365094,185 4598772,891 681,068 0 

382 365095,994 4598776,458 680,998 0 

383 365070,103 4598731,439 681,156 0 

384 365070,638 4598736,410 680,833 0 

385 365071,494 4598744,365 680,316 0 

386 365079,259 4598792,887 681,042 0 

387 364988,923 4598798,089 683,933 Final casa 

388 364996,150 4598797,228 683,825 Final casa 

389 365003,553 4598796,332 683,576 Final casa 

390 365010,669 4598795,462 683,401 Final casa 

391 365017,932 4598794,574 683,030 Final casa 

392 365061,467 4598789,384 681,557 Final casa 

393 365054,166 4598790,257 681,683 Final casa 

394 365047,049 4598791,086 681,849 Final casa 

395 365039,764 4598791,977 682,022 Final casa 

396 365032,635 4598792,819 682,308 Final casa 

397 365052,285 4598781,048 681,857 P 

398 365052,329 4598780,049 681,859 P 

399 365053,144 4598760,667 681,915 P 

400 365053,256 4598757,749 681,927 P 

401 365053,336 4598755,650 681,925 P 

402 365053,448 4598752,723 681,945 P 

403 365054,062 4598736,394 681,995 P 

404 365054,188 4598733,013 682,005 P 
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2. ANNEX 2: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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2.1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE LA ZONA 

A continuació es mostren una sèrie de fotografies per a visualitzar les deficiències que existeixen: 

La següents imatges (Figura 1) (Figura 2) corresponen al carrer de l’Esport. 

 

 
Figura 1. Imatge del carrer de l’Esport, realitzada des de la plaça de l’Esport 

 

 
Figura 2. Imatge del carrer de l’Esport, realitzada des la part Nord. 

 

 

La següent imatge (Figura 3) correspon al carrer Francesc Macià. 

 
Figura 3. Imatge del carrer Francesc Macià, realitzada des de la plaça de l’Esport 

 

 La següents imatges (Figura 4) (Figura 5) (Figura 6) (Figura 7) (Figura 8) corresponen a la plaça de 

l’Esport. 

 
Figura 4. Imatge de la plaça de l’Esport, realitzada des del carrer de l’Esport 
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Figura 5. Imatge de la plaça de l’Esport, realitzada des del carrer de l’Esport 

 

 

 
Figura 6. Imatge de la plaça de l’Esport, realitzada des del centre de la plaça de l’Esport 

 

 

 

 

 
Figura 7. Imatge de la plaça de l’Esport, realitzada des de la sala Annexa. 

 

 

 
Figura 8. Imatge de la plaça de l’Esport, realitzada des de la part Sud. 
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A continuació es mostren unes imatges realitzades durant la realització de la radiació (Figura 9) (Figura 

10). 

 

 
Figura 9. Jo amb l’estació total estacionada al BR-1. 

 

 

 
Figura 10. L’ajudant amb l’estació total estacionada al BR-2. 

 

2.2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE LES BASES 

S’han realitzat dos fotografies amb més detall de les bases de la poligonal per a una millor visualització. 

Imatges corresponent al BR-1 (Figura 11) (Figura 12): 

 
Figura 11. Imatge corresponent al BR-1. 

 

 

 
Figura 12. Imatge corresponent al BR-1. 
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Imatges corresponent al BR-2 (Figura 13) (Figura 14): 

 

 
Figura 13. Imatge corresponent al BR-2. 

 

 

 

 
Figura 14. Imatge corresponent al BR-2. 

 

Imatges corresponent al BR-3 (Figura 15) (Figura 16): 

 

 
Figura 15. Imatge corresponent al BR-3. 

 

 

 

 
Figura 16. Imatge corresponent al BR-3. 
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Imatges corresponent al BR-4 (Figura 17) (Figura 18): 

 

 
Figura 17. Imatge corresponent al BR-4. 

 
 

 

 
Figura 18. Imatge corresponent al BR-4. 

 
Imatges corresponent al BR-5 (Figura 19) (Figura 20): 

 

 
Figura 19. Imatge corresponent al BR-5. 

 
 

 

 
Figura 20. Imatge corresponent al BR-5. 
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3. ANNEX 3: TERCERA LLENGUA AL CATALÀ 
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3.1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu principal d’aquest treball final de grau és realitzar un projecte d’urbanització per a la millora 

d’una part de la zona esportiva de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) que compren; la plaça de 

l’Esport en la que es troba el pavelló municipal, el carrer de l’Esport i el carrer Francesc Macià el qual 

uneix la plaça Francesc Macià amb la plaça de l’Esport. En la següent imatge (Figura 21) es poden 

observar els carrers i la plaça els quals s’han de millorar, aquests es troben marcats amb una trama: 

 

 
Figura 21. Zona de la realització de la millora. Font: Google Maps 

 

El municipi de Santa Coloma de Queralt té una extensió de 33,8 km2 i 2.931 habitants (any 2014).  

Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya  (IDESCAT, 2015) 

 

Una gran majoria de jovent del poble practica el futbol i el bàsquet, aquest és un motiu pel qual hi ha una 

gran afluència de cotxes i vianants a la zona. Actualment la zona urbanística on es realitzarà la millora 

presenta un estat lamentable, sobretot en èpoques de pluja en les que es produeixen acumulacions 

d’aigua. 

 

Per aquest motiu, posant en pràctica els coneixements obtinguts durant la formació acadèmica, es pretén 

millorar el mal estat dels carrers que rodegen la zona esportiva, així com també, augmentar la seguretat 

dels ciutadans que accedeix a peu a les instal·lacions. 

 

Les millores dissenyades han estat: 

- Realitzar un ferm, segons estableix la normativa del municipi, que consisteix en 15cm de tot-ú 

artificial, 10cm de tot-ú natural i 5cm de mescla bituminosa. 

- La col·locació d’embornals als punts crítics per a poder conduir l’aigua de la pluja cap el 

clavegueram. 

- La restricció del pas de vehicles a la plaça de l’Esport, exceptuant els vehicles autoritzats per 

l’ajuntament que utilitzaran el pas que deixaran uns pilons abatibles per accedir-hi. D’aquesta 

manera es destina la plaça de l’Esport com a zona de vianants i la plaça Francesc Macià, ubicada 

davant del camp de futbol i al final del carrer Francesc Macià, a l’aparcament de vehicles.  

- Limitar la velocitat dels vehicles que passen del carrer de l’Esport cap al carrer Francesc Macià 

amb una reducció de l’amplada del carril a 3,5 metres i només d’una direcció situant a banda i 

banda de carrer jardineres, bancs, papereres i faroles tot respectant l’entrada a garatges 

particulars.  

- Reduir l’impacte ambiental soterrant els diferents serveis com aigua i llum que proveeixen al 

poliesportiu, les instal·lacions del reg de les jardineres i l’electricitat per a les faroles. 
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3.2. ESTAT ACTUAL DE LA ZONA 

Per poder observar l’estat actual de la zona on es realitza el present projecte s’ha realitzat un reportatge 

fotogràfic on es mostren les deficiències. A continuació es mostra un resum de l’annex 2: Reportatge  

fotogràfic. 

- Al carrer de l’Esport (Figura 22) no hi ha grans deficiències al ferm però s’ha inclòs al projecte ja 

que és un dels carrers que dóna accés a la zona esportiva i a més de no estar asfaltat, no 

existeixen embornals per evacuar l’aigua de la pluja. 

 
Figura 22. Imatge del carrer de l’Esport realitzada des de la plaça de l’Esport. 

 

- Al carrer Francesc Macià (Figura 23) es poden apreciar les deficiències de l’estat del ferm, la 

falta d’embornals per a la evacuació de l’aigua pluvial i la falta de senyalització tan vertical com 

horitzontal. 

 
Figura 23. Imatge del carrer de Francesc Macià realitzada des de la plaça de l’Esport. 

 

- A la plaça de l’Esport (Figura 24) i (Figura 25) les deficiències són molt més importants que en 

els carrers. Aquí s’observa un gran mal estat del ferm, una falta de senyalització horitzontal, ja 

que actualment es destina a l’aparcament de vehicles durant actes esportius, i hi ha pals 

d’electricitat al centre de la plaça sense cap tipus de protecció. 

 

 

 
Figura 24. Imatge de la plaça de l’Esport realitzada des de la part Sud. 

 

 

 

 

 
Figura 25. Imatge de la plaça de l’Esport realitzada des del carrer de l’Esport. 
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3.3. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

Per a l’elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat una poligonal i la radiació amb una estació total Leica 

TS06, seguidament per a l’obtenció de coordenades UTM X i Y i la l’altitud ortomètrica de les dues 

bases de la poligonal escollides per a obtenir coordenades absolutes, BR-1 i BR-4, s’ha efectuat amb un 

GPS Topcon HiperPro. Finalment per els càlculs realitzats a oficina s’han utilitzat els programes; 

AutoCAD 2004 i 2012, MDT V.4, Excel i Presto. 

 

- Característiques tècniques del Leica TS06: 

Augments = 30x 

Resolució de l’objectiu = 3’’ 

Camp de visió de l’objectiu = 1º 30’ 

Sensibilitat nivell esfèric = 6’ 

Apreciació = 10cc 

S = 20’’ 

Precisió en distància = 1.5 ± 2 ppm 

Dades extretes de Leica-geosystems (Leica, 2015). 

 

- Característiques tècniques del Topcon HiperPro: 

Rendiment horitzontal en estàtic = 3mm + 0.5ppm 

Rendiment vertical en estàtic = 5mm + 0.5ppm 

Senyal/Antena = GPS i GLONASS 

Registre de dades = 1 segon 

Dades extretes de Topcon (Topcon, 2015). 

 

A l’apartat dels annexes s’ha inclòs l’annex 1 de ressenyes i punts radiats on es mostren; les cinc 

ressenyes de les bases de la poligonal, el llistat dels base numèrica dels punts radiats amb coordenades X, 

Y, l’altura ortomètrica i el seu codi corresponent.  

 

3.3.1. TREBALL DE CAMP 

Primerament s’ha realitzat un reconeixement de la zona a millorar per a decidir la millor situació de les 

bases de la poligonal, utilitzant cinc bases en total, marcades amb un clau clavat al terra i una senyal de 

retolador al voltant per una millor visualització. 

Per raons de disponibilitat dels aparells topogràfics, primer de tot es va realitzar la poligonal i la radiació 

amb una estació total utilitzant coordenades locals pel projecte. Així doncs, el primer pas va ser realitzar 

la poligonal per mètodes clàssics, efectuant lectures angulars horitzontals, verticals i lectures de 

distàncies. Per a les observacions angulars s’ha utilitzat la regla de Bessel (lectures C.D. i C.I.) i tan en el 

directe com en l’invers s’ha mesurat la distància. 

Un cop a gabinet es realitzen les compensacions, una vegada revisades les toleràncies, es va procedir a 

realitzar la radiació de la zona a millorar. Aixecant per codis totes les línies de trencament i els suficients 

punts de la superfície per poder realitzar el corbat. Els codis utilitzats estan definís a l’annex 1: ressenyes 

i punts radiats. 

 

Per obtenir les coordenades absolutes de les bases i dels punts aixecats es va utilitzar dos GPS utilitzant 

el mètode estàtic i obtenint dades cada segon. Es van estacionar els GPS en dos bases diferents durant un 

temps aproximat d’una hora. Aquest procediment es va realitzar dues vegades (reocupació) amb un 

interval aproximat de tres hores entre ells per a poder obtenir millors resultats. 

 

3.3.2. TREBALL DE GABINET 

En el procés de càlcul i compensació de la poligonal, així com en el càlcul dels punts radiats, es van 

utilitzar coordenades locals, ja que en el moment en que podia disposar de l’estació total encara no es 

disposava dels receptors GPS. Un cop es van tractar les dades obtingudes amb el GPS, on obteníem 

coordenades UTM i altura ortomètrica, ja es va poder realitzar el procés de passar de coordenades locals 

a coordenades absolutes. 

 

Poligonal 

Un cop estudiades les dades obtingudes de la poligonal (Figura 26), el següent pas va ser realitzar la seva 

compensació. Primer es van comprovar que els errors obtinguts estiguessin dins de les toleràncies 

establertes, per tant es va calcular l’error transversal (error de lectura, error de verticalitat, error de 

punteria i error direcció) i l’error longitudinal per a obtenir les toleràncies. Pels càlculs s’ha tingut en 
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compte el cas més desfavorable el qual fa referència a la distància entre el punt 2 i 4, que és de 101,620 

metres. Els resultats de la poligonal creada pel projecte són: 

Error de tancament en X = 0,026 m 

Error de tancament en Y = 0,017 m 

Error de tancament = 0,031 m 

ET = 0,483 m 

EL = 0,006 m 

Tolerància = 0,483 m 

Error angular = 0,0018 g 

Tolerància = 0,0052 g 

 

Els resultats obtinguts es troben dins de les toleràncies calculades, per tant es procedeix a repartir l’error 

de tancament entre les cinc bases de la poligonal, per obtenir les coordenades locals definitives. El tipus 

de compensació utilitzada es basa en repartir l’error obtingut per igual a les cinc bases. 

 
Figura 26. Poligonal i situació de les bases del projecte. 

Les longituds entre les diferents bases de la poligonal són: 

BR-1 � BR-4 = 49,015 metres 

BR-4 � BR-2 = 101,620 metres 

BR-2 � BR-5 = 52,634 metres 

BR-5 � BR-3 = 45,314 metres 

BR-3 � BR-1 = 54,764 metres 

La longitud total de la poligonal és de 303,347 metres 

 

Radiació 

En aquest apartat únicament es va haver de revisar el fitxer per si alguna de les dades o codis obtinguts 

durant la radiació era erroni. El total de punts radiats va ser de 404 punts, on s’inclouen els següents 

punts; per a delimitar les façanes dels edificis, per a la situació d’entrades de garatges o de cases, per 

delimitar les voreres existents, per determinar objectes singular com són arbres, pals o altres i punts que 

ens permetrien obtenir el relleu de la zona. A l’annex 1: Ressenyes i punts radiants, que s’incorpora en el 

present projecte es pot observar el llistat de punts de la radiació amb les seves coordenades absolutes i el 

codi pertinent. 

 

GPS 

Els càlculs que s’havien de realitzar amb el GPS servien per obtenir coordenades absolutes de les dues 

bases esmentades durant el treball de camp. 

 

Per obtenir aquests resultats es va utilitzar el programa TopconTools, utilitzant com a estacions de 

referència algunes de les que hi ha permanents a la xarxa CatNet. Les utilitzades van ser la de Bellmunt, 

les Planes i Reus, formant un triangle on la zona de treball quedés inscrita. 

Dades extretes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (ICGC, 2015). 

 

Perquè el resultat fos més fiable també es va incorporar una estació virtual creada a escassos metres de la 

zona on es realitza la millora (Figura 27). 

 

Un cop descarregades les estacions des de la botiga RINEX del ICGC i introduïdes al programa, es 

procedeix a realitzar l’ajust de les observacions de les dues bases. 
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Figura 27. Càlcul de les coordenades amb el TopconTools. 

 

Un cop realitzats els càlculs i calculades les coordenades absolutes de les dues bases de la poligonal on 

es van estacionar els GPS, es revisen les desviacions estàndards (Figura 28). 

 
Figura 28. Desviacions estàndards dels punts calculats. 

 

Els valors obtinguts un cop realitzat el ajustament (Taula 1) amb el programa TopconTools són els 

següents: 

Tipus d’ajustament: Planimetria + Altura, Restricció 

Nivell de confiança: 95 % 

Nombre de punts ajustats: 8  

Nombre de punts de control planimètric: 4  

Nombre de vectors GPS utilitzats: 24  

Nombre de vectors GPS utilitzats en planimetria: 18 

Nombre de punts de control d’altura: 4  

Used GPS Observations 

Name  dN (m)  dE (m)  dHt (m)  Horz RMS (m) Vert RMS (m) 

BELL−PLAN  -20843,863 48584,638  -533,440 0,019 0,029 

BELL−REUS  -47312,104 -20393,897 -679,948 0,018 0,029 

BELL−Virtual_1  -7792,961  -1683,516  -153,420 0,004 0,006 

BELL−log0301h_RLDS  -7723,352  -1675,004  -123,253 0,004 0,004 

BELL−log0301h_X7GG  -7772,166  -1679,469  -122,966 0,004 0,005 

BELL−log0301k_RLDS  -7723,330  -1675,026  -123,427 0,003 0,006 

BELL−log0301k_X7GG  -7772,160  -1679,480  -122,834 0,007 0,013 

PLAN−REUS  -26468,242 -68978,539 -146,503 0,022 0,034 

PLAN−Virtual_1  13050,896  -50268,158 380,030  0,018 0,029 

PLAN−log0301h_RLDS  13120,508  -50259,654 410,199  0,020 0,029 

PLAN−log0301h_X7GG  13071,691  -50264,118 410,500  0,020 0,029 

PLAN−log0301k_RLDS  13120,533  -50259,665 410,057  0,017 0,033 

PLAN−log0301k_X7GG  13071,722  -50264,094 410,612  0,018 0,032 

REUS−Virtual_1  39519,136  18710,380  526,536  0,016 0,025 

REUS−log0301h_RLDS  39588,748  18718,881  556,700  0,017 0,025 

REUS−log0301h_X7GG  39539,931  18714,414  557,012  0,016 0,025 

REUS−log0301k_RLDS  39588,756  18718,871  556,541  0,014 0,027 

REUS−log0301k_X7GG  39539,948  18714,440  557,095  0,016 0,027 

Virtual_1−log0301h_RLDS  69,612  8,504  30,173  0,001 0,001 

Virtual_1−log0301h_X7GG  20,801  4,042  30,464  0,002 0,002 

Virtual_1−log0301k_RLDS  69,627  8,492  30,007  0,002 0,003 

Virtual_1−log0301k_X7GG  20,798  4,034  30,605  0,006 0,010 

log0301h_RLDS−log0301h_X7GG -48,808  -4,459  0,294  0,001 0,002 

log0301k_RLDS−log0301k_X7GG -48,818  -4,435  0,560  0,002 0,004 

Taula 1. Ajustaments amb el programa TopconTools. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA 
SANTA COLOMA DE QUERALT (CONCA DE BARBERÀ)                      26 

 

Per passar de la cota el·lipsoïdal a la cota ortomètrica i també, per arribar a obtenir les coordenades amb 

ETRS89 i ED50, s’utilitza la calculadora del ICGC.  

Calculadora extreta de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (ICGC, 2015). 

 

Finalment només queda passar totes les coordenades locals que teníem en un principi a coordenades 

absolutes. Per a realitzar aquest pas, primer de tot utilitzant el programa AutoCAD s’ha de donar la 

orientació correcte a la resta de punts de la poligonal. 

 

Les coordenades finals de les bases de la poligonal amb coordenades ETRS89 i cota ortomètrica són: 

BR-1� X = 365078.732 m ; Y = 4598785.934 m ; H = 681.195 m 

BR-2� X = 365065.617 m ; Y = 4598734.656 m ; H = 680.446 m 

BR-3� X = 365024.202 m ; Y = 4598780.877 m ; H = 682.503 m 

BR-4� X = 365083.179 m ; Y = 4598834.747 m ; H = 680.768 m 

BR-5� X = 365069.076 m ; Y = 4598787.176 m ; H = 681.308 m 

 

Als punts de la radiació se’ls hi aplica el gir i la translació corresponent. 

 

Resultats de l’aixecament topogràfic 

Amb el programa AutoCAD s’ha treballat amb un dels seus complements que és el MDT. 

Primerament s’introdueixen els punts que estan amb coordenades locals, un cop es realitza l’obtenció de les 

coordenades absolutes de les dos bases, s’orienten els punts correctament per poder realitzar el seu 

desplaçament en X, Y i Z. Un cop que els punts estan en coordenades absolutes es comença a treballar per a 

la realització dels plànols. Per comprovar que el gir i el desplaçament dels punts, per tant el pas de 

coordenades locals a absolutes, s’ha realitzat correctament es procedeix a efectuar un corbat de l’estat actual 

de la zona a millorar, però amb coordenades absolutes. 

 

 

 

3.4. DEFINICIÓ DE LA MILLORA PROJECTADA 

A continuació es comencen a realitzar els diferents plànols necessaris per tal de poder visualitzar el 

desenvolupament del projecte. Els plànols en planta que es mostren en el projecte s’han efectuat a escala 

1/500, les escales de la resta de plànols s’expliquen a continuació . Els plànols realitzats són: 

 

3.4.1. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

Per poder visualitzar la ubicació de la zona de millora del projecte s’ha realitzat el plànol de situació i 

emplaçament, el qual mostra a escala 1/2.000.000, la localització del municipi de Santa Coloma de Queralt 

dins de l’àmbit geogràfic de Catalunya a escala 1/100.000 i l’àmbit de l’emplaçament del projecte.  

 

3.4.2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

En un segon plànol es realitza l’àmbit d’actuació on amb l’ajuda d’una trama i a escala 1/1.000 es mostren 

els carrers i la plaça on es realitzaran les obres. 

 

3.4.3. SITUACIÓ DE LES BASES 

Per a la localització de les bases de la poligonal sobre el terreny es realitza un plànol a escala 1/1000 on 

es mostra la seva ubicació i les coordenades absolutes amb la cota ortomètrica de cada punt. 

 

3.4.4. SITUACIÓ ACTUAL 

Es realitza un plànol a escala 1/500 de la situació actual dels dos carrers i de la plaça a partir dels punts 

obtinguts de la radiació. A partir de les corbes de nivell realitzades es pot observar les deficiències que 

existeixen en la zona d’actuació ja que no és uniforme. 

 

3.4.5. DEFINICIÓ D’EIXOS EN PLANTA 

Es dissenyen els 3 eixos necessaris per arribar a realitzar els perfils longitudinals i transversals del 

projecte. S’ha realitzat un eix per a cada carrer i la plaça, on aquest últim eix és la prolongació de l’eix 

del carrer de l’Esport. La definició dels eixos són en recta, on el carrer Francesc Macià té una longitud de 

74.643 metres, el carrer de l’Esport té una longitud de 32.593 metres i finalment la plaça de l’Esport té 

una longitud de 72.000 metres (Figura 29). 
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Figura 29. Definició dels eixos i situació dels perfils transversals. 

 

3.4.6. DEFINICIÓ EIXOS EN ALÇAT 

En aquest apartat s’han realitzat els tres longitudinals a partir dels eixos creats anteriorment. Per tal de 

poder visualitzar amb millor claredat la diferència entre l’estat actual del terreny amb la rasant i la capa 

superior del ferm, els perfils longitudinals es van realitzar amb una escala horitzontal de 1/250 i una 

escala vertical de 1/50. A la guitarra dels longitudinals es van col·locar totes les dades necessàries per a 

interpretar-lo, aquestes dades són; les pendents, les cotes vermelles de desmunt, les cotes vermelles del 

terraplenat, les cotes de la rasant, les cotes del terreny, les distàncies a origen, les distàncies parcials, el 

diagrama de curvatura i el diagrama de peralts. 

 

Per la creació dels longitudinals s’ha hagut de tenir en compte el punts crítics següents: 

- La intersecció amb els carrers ja existents i entre ells. 

- Les entrades de garatges. 

- Les portes del poliesportiu i les cases. 

 

3.4.7. DEFINICIÓ DE LA SECCIÓ TIPUS I PAQUET DE FERM 

S’ha creat una secció tipus per cada carrer i també per la plaça. Aquestes seccions són necessàries per poder 

realitzar els càlculs de cubicacions respecte l’estat actual del terreny i el disseny que es realitza en el present 

projecte. Les dimensions de cada capa i el tipus de capa estan descrites a l’apartat del Pla d’Obra.  

 

A cada secció tipus dissenyada s’ha aplicat el mateix paquet de ferm, aquest consta de; 15cm de tot-ú natural 

a la capa inferior, 10cm de tot-ú artificial a la capa intermèdia i 5cm de mescla bituminosa com a capa 

superior. En les seccions també apareix definit el tant per cent (%) de pendent del ferm, les dimensions de la 

seva amplada des de l’eix fins a les façanes o el mur en el cas de la plaça, els diferents serveis que passen 

soterrats amb la seva profunditat pertinent i la urbanització com bancs, faroles, jardineres o papereres que 

estaran ubicades sobre el ferm. 

 

3.4.8. PERFILS TRANSVERSALS 

Els perfils s’han realitzat cada 5 metres per tal d’aconseguir una millor adaptació dels punts crítics i a una 

escala de 1/200. Les dades introduïdes com a informació complementària que s’han cregut oportunes són; el 

PK de cada perfil, la cota del terreny, la cota de la rasant, la superfície de desmunt, la superfície de 

terraplenat i la superfície de vegetació. 

 

3.4.9. RED PLUVIAL 

Com que actualment no existeix cap tipus de recollida d’aigua a la zona, com per exemple embornals, s’ha 

realitzat un plànol en planta sobre el clavegueram que caldria instal·lar on es poden visualitzar; els 

embornals de 20cm d’amplada i de longituds variables, el conducte soterrat on van a parar les aigües 

pluvials de 40cm de diàmetre, el conducte que uneix l’embornal amb el clavegueram d’una longitud de 2 

metres i la pendent d’aquest clavegueram.  

 

A la plaça de l’Esport es disposarà d’un embornal continu de punta a punta a la zona central, aquest 

embornal o reixa estarà situat en el punt més baix de la plaça ja que està dissenyada amb dues pendents del 

2% de la part exterior cap al interior de la plaça. A la part nord de la plaça es disposarà d’un pou de registre 

on es creuaran els tres tubs del clavegueram, aquest pou estarà ubicat a cinc metres del carrer de l’Esport 

seguint l’eix del la plaça. 
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Al carrer Francesc Macià s’ha dissenyat la plataforma de tal manera que el punt més baix de la secció està a 

un metre de la façana del poliesportiu, per tant, l’eix de l’embornal estarà disposat en aquesta ubicació. La 

longitud de cada embornal serà de cinc metres, deixant una separació de cinc metres més entre ells. A la part 

on el carrer s’uneix amb la plaça s’instal·larà un reixa continua de manera perpendicular a les façanes de les 

cases fins a tocar al poliesportiu.  

 

Al carrer de l’Esport es disposarà d’embornals de cinc metres de longitud i 20 cm d’amplada al centre de la 

plataforma, amb una distància entre ells de cinc metres, ja que les pendents són iguals que les de la plaça. 

També s’instal·larà una reixa continua de la mateixa mida que l’amplada del carrer de l’Esport la qual tocarà 

a la plaça.   

 

3.4.10. ALTRES SERVEIS 

En aquest plànol es mostren en planta els diferents serveis que s’instal·laran en el projecte dissenyat. 

 

Els serveis que van soterrats són: 

- El sistema de reg de les jardineres, el qual està disposat segons la col·locació d’aquestes en la 

urbanització de la zona. 

- El sistema d’electricitat de baixa tensió que abasteix al poliesportiu, on s’ha escollit el mínim 

recorregut possible des del seu soterrament a l’inici del carrer de l’Esport fins a l’interior del 

poliesportiu. 

 

- El sistema d’electricitat que abasteix l’enllumenat públic de la urbanització, com en el cas del 

sistema de reg, va soterrat just per sota de la línia que formen les faroles. 

 

3.4.11. PLANTA URBANITZACIÓ 

Com a plànol final s’ha realitzat en planta el dibuix de com quedaria el projecte finalitzat. 

El carrer Francesc Macià i el de l’Esport queden amb un carril d’una amplada de tres metres delimitat per les 

faroles, els bancs, les jardineres i les papereres. D’aquesta manera queden les zones laterals del carril com a 

zona de vianants, sempre respectant les entrades a garatges particulars que existeixen el carrer Francesc 

Macià. La plaça de l’Esport és una zona de vianants exceptuant l’enllaç necessari per unir el carril del carrer 

de l’Esport fins al carrer Francesc Macià. A l’interior de la plaça s’ha disposat d’una sèrie de bancs, faroles i 

papereres.  

 

Un cop dissenyats tots el plànols oportuns i necessaris, s’han ultimat els detalls com la col·locació de 

referències geogràfiques com ara el nord i la graella amb les coordenades absolutes de la zona on es realitza 

la millora i el caixetí amb tota la informació necessària. 
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3.5. CÀLCUL DE MEDICIONS 

Amb la utilització de les eines del programa MDT, s’ha procedit a realitzar els diferents càlculs de 

cubicacions, com els dels diferents materials utilitzats per la plataforma dissenyada i dels materials 

extrets. Els càlculs obtinguts per a cada carrer i la plaça són els següents: 

 

- Carrer Francesc Macià (Taula 2) i (Taula 3). 

Llistat de cubicació 

Moviment de terres carrer Francesc Macià 

24/05/015 Superfície (m2) Volum (m3) 

P.K. Desmunt Terraplenat Vegetal Desmunt Terraplenat Vegetal 

0 2,39 0 0 

28,609 0 0 

10 3,332 0 0    

38,296 0 0 

20 4,327 0 0    

46,296 0 0 

30 4,932 0 0    

48,929 0 0 

40 4,854 0 0    

46,791 0 0 

50 4,504 0 0    

46,642 0 0 

60 4,824 0 0    

51,396 0 0 

70 5,455 0 0    

25,202 0 0 

74,643 5,401 0 0    

TOTALS 

SUPERFÍCIES 

Desmunt: 40.019 m2. Terraplenat: 0.000 m2. Vegetal: 0.000 m2 

VOLUMS 

Desmunt: 332.161 m3. Terraplenat: 0.000 m3. Vegetal: 0.000 

Desbrossament: 0.000 
Taula 2. Cubicacions de moviments de terres del carrer Francesc Macià. 

 

Resum de Factors de Ferms 

Ferms carrer Francesc Macià 

24/05/015 

PK Material Volum (m3) 

74,643 Mescla B.R. 54,203 

74,643 Tot-ú Art. 108,407 

74,643 Tot-ú Natural 162,61 

74,643 TOTAL 325,22 
Taula 3. Cubicacions dels materials del ferm del carrer Francesc Macià. 

 

- Carrer de l’Esport (Taula 4)  i (Taula 5). 

Llistat de cubicacions 

Moviment de terres carrer de l’Esport 

24/05/015 Superfície (m2) Volum (m3) 

P.K. Desmunt Terraplenat Vegetal Desmunt Terraplenat Vegetal 

0 2,294 0 0 

10,44 0 0 

5 1,882 0 0    

9,871 0 0 

10 2,066 0 0    

10,655 0 0 

15 2,196 0 0    

11,066 0 0 

20 2,231 0 0    

11,61 0 0 

25 2,413 0 0    

12,266 0 0 

30 2,493 0 0    

6,419 0 0 

32,593 2,458 0 0    

 

TOTALS 

SUPERFÍCIES 

Desmunt: 18.033 m2. Terraplenat: 0.000 m2. Vegetal: 0.000 m2 

VOLUMS 

Desmunt: 72.327 m3. Terraplenat: 0.000 m3. Vegetal: 0.000 m3 

Desbrossament: 0.000 
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Taula 4. Cubicacions de moviments de terres del carrer de l’Esport. 

Resum de Factors de Ferms 

Ferms carrer de l’Esport 

24/05/015 

PK Material Volum(m3) 

32,593 Mescla B.R. 15,779 

32,593 Tot-ú Art. 31,558 

32,593 Tot-ú Natural 47,336 

32,593 TOTAL 94,673 
Taula 5. Cubicacions dels materials del ferm del carrer de l’Esport. 

 

- Plaça de l’Esport (Taula 6) i (Taula 7). 

Llistat de cubicacions 

Moviment de terres de la plaça de l’Esport 

24/05/015 Superfície (m2) Volum (m3) 

P.K. Desmunt Terraplenat Vegetal Desmunt Terraplenat Vegetal 

0 9,362 4,901 0 

43,983 24,571 0 

5 8,231 4,927 0    

43,377 21,315 0 

10 9,12 3,598 0    

41,771 16,701 0 

15 7,588 3,082 0    

33,436 14,905 0 

20 5,786 2,88 0    

26,393 13,621 0 

25 4,771 2,568 0    

22,079 12,353 0 

30 4,061 2,373 0    

16,631 12,052 0 

35 2,591 2,448 0    

16,261 10,995 0 

40 3,913 1,95 0    

14,388 8,723 0 

45 1,842 1,539 0    

13,33 9,807 0 

50 3,49 2,384 0    

22,813 7,485 0 

55 5,635 0,61 0    

19,482 1,525 0 

60 2,157 0 0    

11,674 0 0 

65 2,512 0 0    

 

 

TOTALS 

SUPERFÍCIES 

Desmunt: 71.059 m2. Terraplenat: 33.260 m2. Vegetal: 0.000 m2 

VOLUMS 

Desmunt: 325.619 m3. Terraplenat: 154.053 m3. Vegetal: 0.000 m3 

Desbrossament: 0.000 
Taula 6. Cubicacions de moviments de terres de la plaça de l’Esport. 

 

Resum de Factors de Ferms 

Ferms plaça de l’Esport 

24/05/015 

PK Material Volum (m3) 

65 Mescla B.R. 114,551 

65 Tot-ú Art. 229,104 

65 Tot-ú Natural 343,647 

65 TOTAL 687,302 
Taula 7. Cubicacions dels materials del ferm de la plaça de l’Esport. 

 

 

 

 

 

 

 

 




