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1 Objecte del Projecte 

 

1.1 Naturalesa de la transformació 

Condicionament i millora del camí que uneix la carretera Tarragona N-240 a l’alçada del PK 87 

amb partida de Grealó al Terme Municipal de Lleida. 

1.2 Localització del projecte 

El camí objecte d’estudi, més reconegut com a Travessia d’ Artesa, està ubicat com a divisòria entre 

la partida Quatre Pilans i la partida de Grealó, a la zona Sud-Est de Lleida. 

Situat en la zona regable per la sèquia de la Femosa del canal d’Urgell, dóna servei a vàries granges 

i explotacions agrícoles en general. També es troben petits nuclis urbans i rústics i un centre 

d’hípica. El camí presenta una longitud de 1735 m i una amplada variable, d’ entre 2 i 4 m. Presenta 

2 sentits de circulació. L’accés a aquest camí pot donar-se per diferents punts. Un primer accés és 

des de la N-240 de Bilbao a Tarragona. També existeixen connexions des de camins principals 

agrícoles com són el camí del Fons dels Magraners, el camí de Lleida a Artesa de Lleida i el camí 

de Grealó que prové des del barri de la Bordeta de Lleida. Justament el camí començaria en la 

intersecció entre el camí de Grealó i el camí de Lleida a Artesa de Lleida. Antigament el camí 

objecte d’estudi era reconegut amb el nom de Travessia d’ Artesa de Lleida.  

Per més informació consulteu en el document nº 2 Plànols, el plànol de Situació i Emplaçament. 

1.3 Dimensionament del projecte 

El camí està situat en una zona agrícola de regadiu, on existeix gran varietat de cultius. A part 

d’això es localitza una petita zona de residència, una escola d’hípica i dues explotacions ramaderes. 

El camí en estudi dóna servei a un total de 695 ha, un 1% de les quals serien destinades a 

explotacions ramaderes, un 60% destinades a l’agricultura i la resta estaria repartit entre habitatges i 

zones de pastura. El càlcul analític de la IMD està reflectit en el annex corresponent. 

Es proposa fer una ampliació del camí per facilitar el trànsit dels vehicles i una millora en el ferm 

existent actualment. L’actuació també compren els accessos a finques confrontats així com els 

sistemes de drenatge necessaris per evitar el deteriorament prematur del camí. 

 

2 Antecedents 

 

El mal estat de la xarxa de camins de la zona obliga a prendre mesures respecte al seu 

condicionament.  

L’estudi de les característiques del camí es realitza mitjançant un aixecament topogràfic realitzat 

per l’autora del projecte. També s’utilitza cartografia procedent del Institut Cartogràfic de 

Catalunya  a escala 1/5.000 (vegeu Annex de cartografia i topografia).  

3 Bases del projecte 

 

3.1 Directrius del projecte 

3.1.1 Finalitat 

La finalitat del present projecte és la millora de camí, els accessos a les finques confrontants així 

com dotar al camí d’elements d’evacuació d’aigües que redueixin al màxim el seu deteriorament. 

3.1.2 Condicionants imposats pel promotor 

La premissa  mantinguda durant tota la redacció i disseny del camí en estudi, és el de reduir al 

màxim l’ impacte tant  ambiental com paisatgístic, és a dir, que l’afecció al terreny ha de suposar la 

mínima possible. 

3.1.3 Criteris de valor 

Un altra de les premisses a tenir en conte és la reducció de despeses en l’execució del camí. S’han 

estudiat vàries alternatives per millorar en aquest aspecte, fins a trobar la millor alternativa. 

La realització del projecte representa la cessió dels terrenys ocupats per la nova traça. 

3.2 Condicionants del projecte 

3.2.1 Condicionants Interns 

3.2.1.1 Medi físic i natural 

Es realitza un aixecament topogràfic de la zona a escala 1/1.000  i mitjançant la consulta de la base 

topogràfica del ICC a escala 1/5.000, es determinen les característiques del camí objecte del 

projecte.  

El camí està situat en la zona Nord-Est de la zona de Lleida. L’orografia del terreny en aquesta part 

és suau, amb pendents molts sinuoses. La cota al inici del camí estaria situada entorn als 175 m, 
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mentre que cap al PK final la cota seria de 190 m i coincidint amb l’entroncament de la carretera N-

240.  

3.2.1.2 Sòls 

Es realitza un estudi mitjançant els mapes geològics procedents tant del Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC)com del Institut Geològic Miner Espanyol (IGME). 

Durant el traçat del camí, es presenten diferents grups litològics. En concret es troben dos de ben 

diferenciats. Els procedents del terciari com poden ser lutites i margues i els procedents del 

quaternari com són les graves, sorres i llims. 

Disposant d’aquesta informació, s’arriba a la conclusió que el tipus de sòl del que es disposa a 

l’obra és un sòl A-41. Per més informació vegeu l’annex corresponent a l’estudi geològic i geotècnic 

del terreny. 

3.2.1.3 Climatologia i Pluviometria 

El clima és continental de forta influència mediterrània, i sobre el qual la seva situació en una 

depressió i el contacte amb el clima dels Pirineus accentuen aquest fet. És força sec i àrid a l'estiu,i 

humit a la tardor i l' hivern, amb temperatures mitjanes que abasten entre els 14-16 ºC i oscil· lacions 

que van entre els 38 ºC de l'estiu a una mitja de 0 ºC a l' hivern. 

Les precipitacions són escasses i irregulars i són habituals els bancs de boira per la seva situació al 

fons del riu Segre, sobretot durant la tardor i l' hivern. 

El valor de la precipitació màxima diària, per un període de retorn de 10 anys, està situat entorn als 

44 mm/dia, dada facilitada pel Ministeri de Foment2. 

Consulteu l’annex corresponent a Hidrologia i Drenatges. 

3.2.1.4 Construccions existents  

En el PK 1+650, al marge dret de la traça es localitza una basa destinada al reg de finques annexes. 

No existeix cap previsió d’afecció a la bassa. 

                                                 
1 Segons Classificació de Sòls: HIGHWAY RESEARCH BOARD (H.R.B.)(ASTM D3282-93/97) 
2 “Máximas Lluvias diarias en la España Peninsula” de la DGC 1999 

3.2.2 Condicionats externs 

3.2.2.1 Normativa 

El traçat del camí s’ha definit tenint en compte les recomanacions de Caminos Rurales3 i la norma 

3.1-IC de Traçat. En aquest cas, la norma serveix com a guia ja que les restriccions reflectides en la 

mateixa no s’adeqüen al tipus de projecte que es pretén desenvolupar i portar a terme. 

 

3.2.2.2 Medi Ambient  

El camí no està situat dintre de cap zona que pertanyi a Xarxa Natura 2000 o als PEIN  (Plans 

d’Espais Interès Natural). Si que és cert que pròxim al camí, en concret al PK final de l’obra, es 

troba ubicada una zona de gran extensió com és el Mas de Melons-Alfés. En aquest punt no es 

preveu cap tipus d’actuació. 

3.3 Situació actual 

Actualment l’amplada del camí oscil· la entre els 3 i els 4 m, és variable a lo llarg de tot el 

recorregut. Existeixen zones en les que el pas de dos vehicles a l’hora no es pot realitzar.  

Un altre aspecte a tenir en conte és el tipus i l’estat del ferm. Després d’una exploració de camp, 

s’observa que la primera meitat del camí, està formada per un tipus de terreny amb més quantitat de 

fins. L’ absència d’elements que evacuïn l’aigua i el trànsit de vehicles pesats provoca el lamentable 

estat actual del camí. Les condicions de la segona meitat del camí, són més favorables. 

No disposa de cap tipus de tractament superficial que protegeixi de tots els condicionants externs. 

La longitud del traçat és de 1.700 metres i serveix com a límit entre la partida Quatre Pilans i la 

partida de Grealó. 

4 Estudi d’alternatives 

No es plantegen gaires alternatives possibles sense que la partida de pressupost augmenti 

considerablement. Existeixen condicionants externs com ara els passos pels accessos a finques, 

entroncament amb camins existents, etc. fan més viable el traçat actual amb l’amplada i modificació 

proposada. 

 

                                                 
3 Caminos Rurales. Proyecto y construcción de Rafael Dal-Ré. Mundi-Prensa, 2001 
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5 Enginyeria del projecte 

 

5.1 Enginyeria de les obres 

5.1.1 Característiques generals del tipus de via 

La funció principal del camí es donar servei a les diferents a les diferents explotacions ramaderes i 

agrícoles així com a les vivendes que es puguin trobar a la zona. 

El camí estarà format, en sentit descendent, per un doble tractament superficial (DTS), una capa de 

25 cm de tot-ú artificial i 20 cm de tot-ú natural. No es preveu cap millora a nivell d’esplanada ja 

que per l’execució de la mateixa es considera que el sòl existent és tolerable. 

Es projecten quatre obres de fàbrica al llarg del traçat per una correcta evacuació de les aigües 

procedents tant de les cunetes com de les subconques. El càlcul de les ODT es contempla a l’annex 

corresponent d’Hidrologia i Drenatge. 

5.1.2 Tipus de tràfic 

5.1.2.1 Composició  

El tràfic existent és bàsicament agrícola, amb remolcs o autopropulsats. Durant els mesos d’Abril a 

Novembre, la intensitat d’aquest tipus de tràfic augmenta notablement. 

5.1.2.2 Determinació de la IMDp 

Es realitza un inventari dels tipus de cultius i explotacions existents. Es fa una estimació de quins 

usuaris de les rodalies, poden utilitzar el camí per elaborar les seves tasques agrícoles, si estan 

supeditats o no al seu ús o tenen vies alternatives de millor accés. 

Per determinar el nombre de vehicles utilitzen el camí, es fa una estimació de les hectàrees 

destinades als diferents cultius i a les explotacions agropecuàries localitzades a la zona. 

Per la consulta de les dades de càlcul de la IMDp, s’adjunta l’annex corresponent. 

5.2 Traçat i replanteig 
 

L’objecte del present estudi és el de condicionament i millora del camí rural que connecta la N-240 

al km 0+087.50, amb el Terme de Grealó. Anteriorment aquest camí era conegut com la Travessera 

d’ Artesa de Lleida, així ho reflexa el cartogràfic antic. 

El present annex té com a finalitat la descripció, caracterització geomètrica i justificació del traçat 

d’aquest camí. 

5.2.1 Normativa aplicable 

El traçat s’ha definit tenint en compte les següents recomanacions i normes: 

i. “Caminos Rurales. Proyecto y Construcción” de Rafael Dal-Ré Tenreiro. 

ii.  Norma 3.1-IC "Traçat" del Ministeri de Foment, de 27 de desembre de 1999. 

5.2.2 Secció Transversal 

5.2.2.1 Justificació de l’amplada camí 

El camí actualment, presenta una amplada variable d’ entre 3 i 5 m.  

Es proposa una amplada de 5 m de plataforma. Es pren la determinació d’establir aquesta amplada, 

tenint en conte tant,  les indicacions per a camins principals proposada per Dal-Ré, en que considera 

que l’amplada dels camins principals ha d’estar compresa entre 5 i 7 m, com que  l’execució d’un 

camí de dimensions superiors a la proposada, suposaria una alteració de l’entorn i un cost 

innecessari. Per tant una amplada de 5 m es considera suficient pel pas actual de vehicle. 

La il· lustració 1 presenta una secció tipus del camí en estudi. 

5.2.2.2  Les cunetes  

Segons indicacions de la norma 3.1-IC4 sobre traçat de carreteres i  la 5.2-IC5 sobre drenatge 

superficial,  la cuneta disposarà del mateix pendent longitudinal que el camí, a excepció si s’ha de 

modificar per millorar la capacitat de desguàs. Com a mínim presentarà un 0.50 %.  S’estima que la 

profunditat de la cuneta sigui de 0.50 m. Inicialment el tipus de cuneta serà triangular amb talussos 

3H:2V. A l’annex d’Hidrologia i Drenatge es reflexa els càlculs on es comprova la capacitat de la 

cuneta.  

 

Carril 2.50 m

Plataforma 5.00 m

Profunditat Cuneta 0.50 m

1
1

3
2

3
2

Berma 0.10 mAmplada cuneta 1.50 m

 

Il·lustració 1- Secció tipus camí 

                                                 
4 Norma 3.1-IC de Traçat de carreteres del MOPU, del 27 de Desembre del 1999. 
5 Norma 5.2-IC. Drenatge Superficial (Ordre de 14 de Maig de 1990) 



Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida

5.2.2.3 Justificació de la velocitat de projecte

La restricció de velocitat del camí actualment és de 40 km/h. 

Tot i que l’orografia del terreny és suau, es decideix adoptar aquesta mateixa velocitat com a 

velocitat base de projecte. Un augment de velocitat es co

majoria de vehicles que hi circulen són vehicles de gran tonatge.

A més a més aquesta limitació es trobaria dintre de l’ interval que estableix Eugenio del Barrio 

recollida en “Caminos Rurales” de R. Dal

 

IMDp 

 

<50 

50-150 

150-450 

>450 

 

5.2.2.4 Justificació del traçat del camí

El camí, actualment, presenta una longitud de 1735 m i una amplada variable . Es tracta d’un 

que dóna servei a vàries explotacions agrícoles i parcel·les amb diferents tipus de cultius. També es 

troben petits nuclis urbans. 

Tenint en conte la normativa existent, la primera premissa marcada 

en tot moment, s’ intenta mantindre la 

D’altra banda, existeixen zones molt concretes, en les que per temes de visibilitat, s’ha 

modificar el traçat original. 

5.2.2.5 Justificació radi mínim de les corbes

El radi mínim de les corbes horitzontals es 

següent manera: 

                                                
6 Eugenio del Barrio, Director de Zona Am
de Rafael Dal-Ré. Mundi-Prensa, 2001
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Justificació de la velocitat de projecte 

La restricció de velocitat del camí actualment és de 40 km/h.  

i que l’orografia del terreny és suau, es decideix adoptar aquesta mateixa velocitat com a 

velocitat base de projecte. Un augment de velocitat es considera innecessari degut a que la gran 

majoria de vehicles que hi circulen són vehicles de gran tonatge. 

A més a més aquesta limitació es trobaria dintre de l’ interval que estableix Eugenio del Barrio 

recollida en “Caminos Rurales” de R. Dal-Ré en la següent taula: 

Velocitat mínima 

(km/h) 

Velocitat Desitjable

30 

40 

 50 

60 

Justificació del traçat del camí 

El camí, actualment, presenta una longitud de 1735 m i una amplada variable . Es tracta d’un 

que dóna servei a vàries explotacions agrícoles i parcel·les amb diferents tipus de cultius. També es 

 

Tenint en conte la normativa existent, la primera premissa marcada per al disseny del camí,

enta mantindre la seva traça inicial. 

D’altra banda, existeixen zones molt concretes, en les que per temes de visibilitat, s’ha 

traçat original.  

Justificació radi mínim de les corbes 

El radi mínim de les corbes horitzontals es determina per a ferms amb revestiment asfàltic, de la 

��í� � 0.031 
 ��
 

 

         
Eugenio del Barrio, Director de Zona Amèrica en FCC Construcció. Pròleg recollit a “Caminos Rurales. Proyecto y construcción

Prensa, 2001. 
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i que l’orografia del terreny és suau, es decideix adoptar aquesta mateixa velocitat com a 

nsidera innecessari degut a que la gran 

A més a més aquesta limitació es trobaria dintre de l’ interval que estableix Eugenio del Barrio 6 i 

Velocitat Desitjable 

(km/h) 

50 

60 

70 

80 

El camí, actualment, presenta una longitud de 1735 m i una amplada variable . Es tracta d’un camí 

que dóna servei a vàries explotacions agrícoles i parcel·les amb diferents tipus de cultius. També es 

per al disseny del camí, és que 

D’altra banda, existeixen zones molt concretes, en les que per temes de visibilitat, s’ha hagut de 

determina per a ferms amb revestiment asfàltic, de la 

Caminos Rurales. Proyecto y construcción” 

      

El paràmetre de les corbes de transició (A) es determina de forma aproximada mitjançant la següent 

fórmula: 

on R és el radi de la corba i L  la longitud de

Per tant seguint la norma, els paràmetres resultants del disseny, venen recollits en la següent taula 

resum: 

 

Radi mínim                          
(m) 

Radi màxim                              
(m)

73 392

 

5.2.2.6 Justificació del pendent transversal i del peralt

El pendent transversal d’un camí ha de ser com a mínim del 1.5% i com a màxim del 3% en funció 

de la pendent longitudinal. En aquest cas, s’estableix del 2% a mode d’unificar el criteri.

Els peralts es calculen respecte la velocitat de projecte (

indicacions de Dal-Ré per camins amb revestiment asfàltic:

���

Es determina l’alçada altimètrica h, mitjançant la següent 

�

on a representa l’amplada del camí, que en aquest cas és de 5 m i 

La longitud mínima que es necessita per poder fer una transició de peralts es 

��í�

 

on �
�

  és el peralt final,  �
�
 és el peralt inicial i 

���à�
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El paràmetre de les corbes de transició (A) es determina de forma aproximada mitjançant la següent 

�
2 

� � 
 � 

la longitud de la corba des del punt d’inflexió fins al punt del radi R.

Per tant seguint la norma, els paràmetres resultants del disseny, venen recollits en la següent taula 

Radi màxim                              
(m) 

Paràmetre A 
Clotoide  mínim (m) 

Paràmetre 
Clotoide  màxim (

392 52 232 

Justificació del pendent transversal i del peralt 

El pendent transversal d’un camí ha de ser com a mínim del 1.5% i com a màxim del 3% en funció 

aquest cas, s’estableix del 2% a mode d’unificar el criteri.

Els peralts es calculen respecte la velocitat de projecte (Vp) i el radi de la corba (R), mitjançant les 

Ré per camins amb revestiment asfàltic: 

��� � � 0.0031 

��

2

�
 

mitjançant la següent equació: 

� � � 
 ��� � 

representa l’amplada del camí, que en aquest cas és de 5 m i tan α representa el peralt calculat.

La longitud mínima que es necessita per poder fer una transició de peralts es determina mitjançant:

� �
��

�
� �

�
�

��
�à�


   

és el peralt inicial i B l’amplada del camí  

� � 1.8 � 0.07 
 �� 
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El paràmetre de les corbes de transició (A) es determina de forma aproximada mitjançant la següent 

la corba des del punt d’inflexió fins al punt del radi R. 

Per tant seguint la norma, els paràmetres resultants del disseny, venen recollits en la següent taula 

Paràmetre A   
Clotoide  màxim (m) 

 

El pendent transversal d’un camí ha de ser com a mínim del 1.5% i com a màxim del 3% en funció 

aquest cas, s’estableix del 2% a mode d’unificar el criteri. 

i el radi de la corba (R), mitjançant les 

representa el peralt calculat. 

determina mitjançant: 
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S’intenta disminuir al màxim el peralts del camí a mode de reduir el cost en l’execució de l’obra. Al 

disminuir els peralts de gran inclinació, s’evita entre d’altres coses, que la maquinària de gran 

tonatge circuli per la part baixa de la corba. Per un al

provoquen l’efecte de l’augment de la velocitat per evitar desplaçaments cap a l‘interior de la corba. 

S’aplica h/2 per la determinació dels peralts en els casos en que per compliment de la norma el 

peralt sigui elevat.   

Actualment, el camí, no presenta cap corba en la que el peralt sigui superior al 3%.

Es proporciona un llistat de peralts línies més avall.

Es presenta un esquema dels paràmetres esmentats en les fórmules anteriors. 

 

5.2.2.7 Justificació sobre amples

Per a camins rurals, el sobre ample es calcula en funció de:

 

on l és la longitud d’un vehicle tipus en metres (9 m) i 

5.2.2.8 Justificació Alineacions Verticals 

Pel que fa a la definició en alçat, 

alteracions importants de l’entorn.

establerta en 40 km/h, i la difer
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S’intenta disminuir al màxim el peralts del camí a mode de reduir el cost en l’execució de l’obra. Al 

disminuir els peralts de gran inclinació, s’evita entre d’altres coses, que la maquinària de gran 

tonatge circuli per la part baixa de la corba. Per un altra banda, peralts de gran inclinació, 

provoquen l’efecte de l’augment de la velocitat per evitar desplaçaments cap a l‘interior de la corba. 

per la determinació dels peralts en els casos en que per compliment de la norma el 

Actualment, el camí, no presenta cap corba en la que el peralt sigui superior al 3%.

Es proporciona un llistat de peralts línies més avall. 

Es presenta un esquema dels paràmetres esmentats en les fórmules anteriors. 

Il·lustració 2- Càlcul transició peralts 

Justificació sobre amples 

Per a camins rurals, el sobre ample es calcula en funció de: 

# �
$ 

2

 � 

és la longitud d’un vehicle tipus en metres (9 m) i R és el radi de la corba. 

Alineacions Verticals  

Pel que fa a la definició en alçat, l’objectiu és evitar grans moviments de terres que provoquin 

alteracions importants de l’entorn. Els Kv és el resultat del quocient entre la velocitat de projecte, 

establerta en 40 km/h, i la diferència entre el pendent d’entrada i sortida de l’alineació.
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S’intenta disminuir al màxim el peralts del camí a mode de reduir el cost en l’execució de l’obra. Al 

disminuir els peralts de gran inclinació, s’evita entre d’altres coses, que la maquinària de gran 

tra banda, peralts de gran inclinació, 

provoquen l’efecte de l’augment de la velocitat per evitar desplaçaments cap a l‘interior de la corba.  

per la determinació dels peralts en els casos en que per compliment de la norma el 

Actualment, el camí, no presenta cap corba en la que el peralt sigui superior al 3%. 

Es presenta un esquema dels paràmetres esmentats en les fórmules anteriors.  

 

és el radi de la corba.  

grans moviments de terres que provoquin 

Els Kv és el resultat del quocient entre la velocitat de projecte, 

ència entre el pendent d’entrada i sortida de l’alineació. 

      

Es proporciona taula de càlcul a l’apèndix  

Un altre factor a tenir en conte és l’existència de finques annexes, passos salvacunetes, interseccions 

amb camins, etc, que ens condicionen a adaptar

Els paràmetres resultants del disseny són el següents:

 

Pendent Longitudinal 

màxima (%) 

Pendent Longitudinal 

mínima

6,94 0,50

 

5.2.3 Definició del camí 
 

5.2.3.1 Traçat en planta   

El camí està format per alineacions Rectes i Corbes. S’utilitza la Clotoide per suavitzar la transició 

entre una i altra i fer una unió més suau i sinuosa.

Es presenta un llistat d’alineacions horitzontals que definei

Al llistat, es troben reflectides dades com tipus d’alineació, PK d’inici, azimut d’orientació, 

longitud total i  radi en cas de alineació corba o paràmetre en cas de Clotoide.

El llistat d’alineacions és el següent: 

Tipus 

d'Alineació 

P.K.                    

(m) 

Coordenada X     

(m) 

Corba 0+000.00 306167.339 

Recta 0+022.39 306174.961 

Corba 0+058.02 306191.597 

Clotoide 0+070.59 306196.48 

Clotoide 0+108.20 306201.726 

Corba 0+156.22 306208.426 

Recta 0+186.32 306222.13 

Corba 0+288.78 306283.067 

Clotoide 0+377.15 306350.51 

Clotoide 0+446.07 306415.803 
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Un altre factor a tenir en conte és l’existència de finques annexes, passos salvacunetes, interseccions 

amb camins, etc, que ens condicionen a adaptar-nos, en la mesura del possible, a la traça existent.

Els paràmetres resultants del disseny són el següents: 

Pendent Longitudinal 

mínima (%) 

Kv mínim per Acord 

Còncau (m) 

Kv mínim per 

Convex

0,50 445 640

El camí està format per alineacions Rectes i Corbes. S’utilitza la Clotoide per suavitzar la transició 

entre una i altra i fer una unió més suau i sinuosa. 

Es presenta un llistat d’alineacions horitzontals que defineixen la geometria del camí. 

Al llistat, es troben reflectides dades com tipus d’alineació, PK d’inici, azimut d’orientació, 

longitud total i  radi en cas de alineació corba o paràmetre en cas de Clotoide. 

     Coordenada Y      

(m) 

Azimut 

(rad) 

Radi                     

(m) 

Paràmetre 

(m) 

4607353.849 13.462 82 0 

4607374.822 30.925 0 0 

4607406.331 30.925 -73 0 

4607417.905 19.913 0 52 

4607455.028 3.454 93 67 

4607502.435 19.913 93 0 

4607529.091 40.550 0 0 

4607611.459 40.550 182 0 

4607667.206 71.503 0 112 

4607688.931 83.574 -100 62 
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Un altre factor a tenir en conte és l’existència de finques annexes, passos salvacunetes, interseccions 

s, en la mesura del possible, a la traça existent. 

mínim per Acord 

Convex (m) 

640 

El camí està format per alineacions Rectes i Corbes. S’utilitza la Clotoide per suavitzar la transició 

Al llistat, es troben reflectides dades com tipus d’alineació, PK d’inici, azimut d’orientació, 

e A Longitud    

(m) 

22.39 

35.63 

12.58 

37.60 

48.02 

30.10 

102.46 

88.37 

68.92 

37.92 
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Corba 0+483.99 306451.728 4607700.884 71.503 -100 0 27.54 

Recta 0+511.54 306474.613 4607716.053 53.968 0 0 28.63 

Corba 0+540.17 306496.079 4607734.996 53.968 148 0 18.10 

Clotoide 0+558.27 306510.348 4607746.117 61.739 0 88 51.76 

Clotoide 0+610.03 306556.084 4607770.2 72.847 -392 232 136.79 

Corba 0+746.82 306676.959 4607833.848 61.739 -392 0 58.52 

Recta 0+805.34 306722.577 4607870.409 52.235 0 0 25.11 

Corba 0+830.45 306740.946 4607887.532 52.235 193 0 36.56 

Clotoide 0+867.01 306769.888 4607909.785 64.307 0 118 72.31 

Clotoide 0+939.32 306835.344 4607940.253 76.244 -160 98 60.09 

Corba 0+999.41 306889.735 4607965.571 64.307 -160 0 76.70 

Recta 1+076.11 306942.662 4608020.067 33.834 0 0 82.23 

Corba 1+158.34 306984.337 4608090.956 33.834 -360 0 109.87 

Recta 1+268.21 307024.816 4608192.636 14.405 0 0 39.00 

Corba 1+307.21 307033.565 4608230.64 14.405 -200 0 38.14 

Clotoide 1+345.34 307038.537 4608268.393 2.265 0 189 177.71 

Recta 1+523.06 306993.105 4608438.592 373.982 0 0 70.22 

Clotoide 1+593.28 306965.199 4608503.028 373.982 -350 127 45.95 

Clotoide 1+639.22 306946.026 4608544.772 369.803 0 127 45.95 

Recta 1+685.17 306923.278 4608584.679 365.625 0 0 7.20 

Corba 1+692.36 306919.578 4608590.852 365.625 87 0 48.27 

 

1+740.63 306907.208 4608636.873 0.943 
   

 

 

5.2.3.2 Alineacions en alçat 

En cas de les alineacions verticals amb les que s’ha definit el camí, seguint criteris esmentats 

anteriorment, es presenten en el següent llistat: 

P.K. 

(m) 

Cota            

(m) 

Kv                 

(m) 

Tangent 

(m) 

Fletxa 

(m) 

Pendent              

(%) 

0+000.00 171.79 0 0.00 0.00 -0.57 

0+061.50 171.43 805 20.09 0.25 -5.56 

0+116.21 168.39 640 19.98 0.31 0.68 

0+221.58 169.11 640 20.03 0.31 6.94 

0+343.56 177.57 445 20.11 0.46 -2.10 

0+449.84 175.34 2505 20.04 0.08 -0.50 

0+659.90 174.29 1200 20.09 0.17 2.85 

0+890.69 180.86 850 20.07 0.24 -1.87 

1+068.48 177.53 1000 20.86 0.22 2.30 

1+341.21 183.8 1000 20.20 0.20 -1.74 

1+470.14 181.55 1200 20.43 0.17 1.66 

1+612.03 183.9 2100 20.00 0.10 3.57 

1+667.97 185.9 2800 20.07 0.07 2.13 

1+731.58 187.25 0 0.00 0.00 
 

 

5.2.3.3 Llistat de sobre amples 

El llistat de sobre amples calculat en base a la Norma 3.1-IC és el següent: 

P.K.                             

(m) 

Radi                     

(m) 

Sobre-ample 

Esquerra (m) 

Sobre-ample      

Dret (m) 

0+000.00 82 0.50 0.50 

0+022.39 82 0.50 0.50 

0+058.02 -73 -0.56 -0.56 

0+070.59 -73 -0.56 -0.56 

0+156.22 93 0.44 0.44 

0+186.32 93 0.44 0.44 

0+288.78 182 0.22 0.22 

0+377.15 182 0.22 0.22 

0+483.99 -100 -0.41 -0.41 

0+504.04 -100 -0.41 -0.41 

0+547.67 148 0.27 0.27 

0+558.27 148 0.27 0.27 

0+837.95 193 0.21 0.21 

0+867.01 193 0.21 0.21 

0+999.41 160 0.25 0.25 

1+076.11 160 0.25 0.25 

1+307.21 200 0.20 0.20 

1+345.34 200 0.20 0.20 

1+699.86 87 0.47 0.47 

1+733.13 87 0.47 0.47 

1+740.63 87 0.47 0.47 
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5.2.3.4 Llistat de peralts  

El llistat de peralts resultant del càlcul geomètric és el que es presenta en el següent llistat: 

P.K.                  

(m) 

Peralt Esquerra 

(%) 

Peralt Dret     

(%) 

P.K.                   

(m) 

Peralt Esquerra 

(%) 

Peralt Dret      

(%) 

0+000.00 3.0 -3.0 0+746.82 -2.0 2.0 

0+022.39 3.0 -3.0 0+805.34 -2.0 2.0 

0+058.02 -3.4 3.4 0+830.45 3.0 -3.0 

0+070.59 -3.4 3.4 0+867.01 3.0 -3.0 

0+108.20 3.0 -3.0 0+939.32 0.0 0.0 

0+156.22 3.0 -3.0 0+999.41 -3.0 3.0 

0+186.32 3.0 -3.0 1+076.11 -3.0 3.0 

0+210.00 -2 -2 1+158.34 -3.0 3.0 

0+250.00 -2 -2 1+268.21 -3.0 3.0 

0+288.78 3.0 -3.0 1+307.21 -3.0 3.0 

0+377.15 3.0 -3.0 1+345.34 -3.0 3.0 

0+446.07 -2.0 2.0 1+523.06 -2.0 -2.0 

0+483.99 -3.0 3.0 1+593.28 -2.0 -2.0 

0+511.54 -3.0 3.0 1+639.22 2.0 -2.0 

0+540.17 2.0 -2.0 1+685.17 2.0 -2.0 

0+558.27 2.0 -2.0 1+692.36 2.0 -2.0 

0+610.03 2.0 -2.0 1+740.63 2.0 -2.0 

 

5.2.4 Entroncaments amb camins 

Es preveu que l’entroncament amb els camins existents es fa seguint les indicacions de la norma 

3.1-IC, on es contempla que l’angle d’incidència estigui comprés entre els 45º i els 90º. L’altre punt 

a tindre en conte, és que el pendent d’incidència en els últims 25 m no pot superar el 5%. Es 

presenta un conjunt de plànols on es poden visualitzar tots els entroncaments amb camins existents. 

El final del camí projectat és l’entroncament amb la carretera N-240 a Tarragona, km 0+087.50. La 

unió amb la carretera es farà seguint les indicacions del organisme pertinent que en aquest cas és el 

Ministeri de Foment i que venen a ser les mateixes que en el punt anterior. Un angle d’incidència 

pròxim als 90º i una pendent longitudinal inferior al 5%. 

5.2.5 Topografia 

Es realitza un aixecament topogràfic de tot el traçat del camí en estudi, en el qual s’ubiquen els 

elements existents que poden ser susceptibles a ser afectats en la nova traça del camí.  El 

taquimètric es realitza amb un abast d’uns 50 m a cada marge del camí. És molt important que els 

serveis com poden ser arquetes, canonades, postes de llums, telèfon, etc. quedin ben reflectits.   

5.2.6 Obres de Drenatge  

Es determina la col·locació de quatre obres de drenatge transversal al camí per poder donar 

continuació a les subconques resultants de l’estudi d’hidrologia present en l’annex corresponent. 

Tanmateix es realitza el càlcul de les cunetes. 

Per establir les dimensions de cada obra s'ha de verificar que es compleixen els requisits (Article 

1.2) en quant a: 

1. Calat: no es pot utilitzar  més d'un 75% de la secció plena (Art 1.4 y 5.3.2.2) 

2. Velocitats: compreses entre el 0.5 y el 6 m/s a mode d'evitar deposicions i erosions  (Art. 

1.5.1) 

3. Sobre elevació del nivell d'aigua (Art. 5.3.2.1) 

Per verificar els calats i les velocitats s'utilitza la fórmula de Manning-Strickler (Art. 4.2.1): 

% � � 
 # � # 
 �&
 
 ' 

(
· ) · * 

On  V: Velocitat mitja de la corrent  

Q: cabal desaiguat 

S: Secció humida 

P: Perímetre Humit 

R:(=S/P) radi hidràulic, variable amb el calat  

J: pendent de la línia d'energia. On el règim pugui prendre com uniforme, el seu valor es pot 

considerar igual que la pendent longitudinal de l'element. 

K: Coeficient de rugositat  donat per la taula  

U: Coeficient de conversió que depèn de les unitats en que es mesurin Q, S i R. 

S’adjunten tot tipus de càlculs a l’annex corresponent d’Hidrologia i Drenatge 

5.2.7 Moviment de terres 

El moviment de terres es determina en funció dels perfils longitudinals i transversals del terreny 

comparant-los amb un disseny de la traça del camí. 

Es realitzen els càlculs pertinents, reflectits a l’annex corresponent del moviment de terres. El resum 

del moviment de terres és el següent: 
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Cubicació Moviment de Terres 

Volum en Desmunt (m3)  4976.52 

Volum en Terraplè (m3)   2052.566 

Volum Terra Vegetal (m3)   1701.781 

  TV en Desmunt 996.278 

  TV en Terraplè 705.503 

 

5.2.8 Ferms i Paviments 

Es preveu la realització d’un paquet de ferm format per una sub-base de 20 cm de zahorra natural, 

una base de 25 de zahorra artificial i un doble tractament superficial. 

Reg Àrids 
(mm) 

Primer Tractament Àrid 5/10 

Segon Tractament Àrid 2/5 

 

La cubicació total  per cobrir les necessitats de l’obra vindria a ser: 

 Volums Àrea 

Zahorra Artificial (Z.A.) 2407.898  

Zahorra Natural (Z.N.) 2234.942  

Doble tractament superficial  93.842 

TOTALS 4642.84  

 

Vegeu annex corresponent a ferms i paviments, on es veuen reflectits tots els càlculs referents a 

aquest punt. 

6 Serveis Afectats  

6.1 Llistat de Serveis afectats 

Es proporciona un llistat de tots el serveis que es veuen afectats pel nou traçat del camí, així com 

unes anotacions de les actuacions a realitzar per mantindre tots els elements presents en condicions 

més òptimes. 

 

 

PK Inicial 
(m) 

PK Final 
(m) 

Distància 
respecte 

a l'eix 

Marge de 
Localització 

Elements Existents Observacions 

0+000.00 0+000.00 
 

Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+007.00 0+008.00 4.60 Marge Dret Entrada a Propietat 

Actualment existeix una 
rampa del 6%. Neteja del 
salvacunetes existent i de 

la cuneta en terres. 
0+012.00 0+060.00 4.60 Marge Dret Cuneta en terres Neteja de la cuneta 

0+125.00 - -4.50 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+195.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+215.00 - -4.00 
Marge 

Esquerra 
Arqueta de reg 

Reposició d'arqueta de 
reg. 

0+215.00 0+261.00 -4.00 
Marge 

Esquerra 
Canonada de reg 

existent 

Reposició canonada de reg 
de PEAD DE DN 400mm. 
Actualment de formigó 

0+264.00 - -4.20 
Marge 

Esquerra 
Salvacunetes i Accés 

a finca 
Neteja de salvacunetes i 
condicionament entrada 

0+306.00 - -4.20 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+410.00 - -4.10 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+425.00 - 3.00 Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+465.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+477.00 - 3.00 Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+580.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

0+580.00 - 3.70 Marge Dret Arqueta de reg 

Reposició d'arqueta de 
reg. Ampliació canonada 

transversal de connexió del 
reg. Longitud d'ampliació 4 

m. 

0+660.00 - 3.90 Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+688.00 - 4.50 Marge Dret 
Salvacunetes i Accés 

a finca 
Neteja de salvacunetes i 
condicionament entrada 

0+722.00 - 3.60 Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+727.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

0+810.00 - 3.70 Marge Dret 
Cuneta en terres i 
creuament camins 

Neteja de la cuneta i 
condicionament 

entroncament camins 

1+096.00 - -4.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 
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1+190.00 - -4.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca i 

reposició de salvacuneta 

1+285.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

1+325.00 - 3.00 Marge Dret Accés a finca 
Condicionament de 
l'entrada a la finca 

1+326.00 - -4.00 
Marge 

Esquerra 
Arqueta de reg 

Reposició d'arqueta de 
reg. 

1+335.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

1+437.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

1+680.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Condicionament de 
l'entrada a la finca 

1+728.00 - -3.00 
Marge 

Esquerra 
Accés a finca 

Entroncament amb la 
carretera de Tarragona N-

240, Km 0+087 

 

6.2 Resum d’actuacions 
 

Actuacions 
 

Metres neteja de salvacunetes existents 25 

Metres de salvacunetes a executar 85 

Nombre d'embocadures  formigó per canonada de 
600mm  

16 

Nombre d’ aletes formigó per canonada de 800mm  1 

Reposició arquetes de reg 3 

Metres de reposició canonada de reg de DN 400mm 60 

 

Es proporciona al document Plànols una planta general on s’ubiquen les zones tant a nivell de 

serveis afectats com d’actuacions a realitzar. En ells també s’ubica la xarxa de telefonia existent  a 

l’alçada del PK 1+330 fins al final del camí situada al marge dret de la traça que tot i no estar 

afectada per l’actuació  es menciona la seva existència. 

7 Disposicions Administratives 

7.1 Programació d’activitats 

Les activitats necessàries per l’execució del projecte vindrien a ser: 

• Moviment de terres  

� Retirada de terra vegetal 

� Excavació en desmunt 

� Extensió i compactació del sòl per formar l’esplanada 

• Execució dels Drenatges  

� Col·locació de les ODT 

• Execució de les capes de ferm 

• Reposició de serveis afectats i actuacions 

• Execució del doble tractament superficial 

• Senyalització del camí. 

Es duu a terme una planificació de les tasques a realitzar i del temps invertit en el desenvolupament 

de les mateixes, tenint en conte el rendiments mitjos calculats. 

 

Partida Hores 

Moviment de terres 150 

Execució dels Drenatges 35 

Col·locació de les ODT 35 

Execució de les capes de ferm 160 

Reposició de serveis afectats i actuacions 35 

Execució del doble tractament superficial 53 

Senyalització del camí. 4 

 

Es contempla que la jornada laboral serà de 8 hores de dilluns a divendres, per tant el total de dies 

resultant seria el següent: 

Partida Hores Dies 

Moviment de terres  150 19 

Execució dels Drenatges  35 5 

Col·locació de les ODT 35 5 

Execució de les capes de ferm 160 20 

Reposició de serveis afectats i actuacions 35 5 

Execució del doble tractament superficial 53 7 

Senyalització del camí. 4 1 
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Existeixen factors que influeixen en la planificació de les obres, com poden ser tipus de cultius de la 

zona, tipus i freqüències de pas de vehicles, èpoques i freqüències de reg, meteorologia, i 

imprevistos varis. 

 
Gener Febrer Març Abril 

Moviment de terres  19 dies       

Execució dels Drenatges    5 dies     

Col·locació de les ODT   5 dies     

Reposició de serveis afectats i actuacions   5 dies     

Execució de les capes de ferm     27 dies   

Senyalització del camí.       1dia 

 

Per  tant es preveu que la durada en l’execució de les obres no sigui superior a 4 mesos.  

7.2 Classificació del  contractista 

D’acord amb l’article 25 del “Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas” (Real Decret 1098/2001 de 12 d’octubre), s’exigirà als Contractistes per a presentar-se a 

la licitació de l’execució d’aquestes obres la següent classificació: 

 

Grups A, moviment de terres i perforacions G, vials i pistes 

Subgrups 1, desmunts i buidats 4, ferms amb mescles bituminoses 

Categoria c, anualitat mitja entre 120.000 i 360.000 € d, anualitat mitja entre 360.000 i 840.000 € 

 

 

 

 

 

 

8 Pressupost 

8.1 Pressupost resum per capítols 

Es calcula el pressupost amb el programa del TCQ 2000 utilitzant el banc de preus del Bedec 2013. 

Sota la medició del Document nº 2 Plànols i segons el Plec de Prescripcions Tècniques del present 

projecte es presenta el pressupost resum per capítols. 

No s’abonarà cap partida que, per rescissió o altres causes, no es finalitzi. 

 

Capítol 00 Treballs previs i demolicions 4.031,91 € 

    
Capítol 10 Moviment de terres 22.627,13 € 

    
Capítol 20 Obres de Drenatges Longitudinals i Transversals 11.234,02 € 

   
Capítol 30 Obres de Drenatges  Transversals 9.388,70 € 

    
Capítol 40 Sanejaments 2.983,75 € 

    
Capítol 50 Ferms i Paviments 111.876,80 € 

    
Capítol 60 Seguretat vial 35.529,31 € 

   
Capítol 70 Reposició 4.667,26 € 

   
Capítol 80 Obres complementaries 10.368,97 € 

    
Capítol 90 Seguretat i Salut 3.681.80 € 

    
Capítol 100 Partides alçades 2.370 € 

    
Total Pressupost Execució 218.773,50 € 
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8.2 Pressupost pel coneixement de l’administració 

 

 

Projecte constructiu 
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a 
la Partida de Grealó. 

TTMM de Lleida 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 218.773,50 

13 % Despeses generals SOBRE 218.773,50 28.440,56 
6 % Beneficis industrials SOBRE 218.773,50 13.126,41 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE   260.340,47 

21 % IVA SOBRE 260.340,47 54.671,50 

315.011,97 
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 
tres-cents quinze mil onze euros amb noranta-set cèntims 

Lleida, Juliol 2013 

Ma Eugenia Requena Robles 
Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agrària 

 

 

9 Conclusions 
 

Segons el criteri de l’autora del projecte es compleix amb les premisses plantejades inicialment, que 

entre d’altres coses són, adaptar-se el màxim possible al terreny existent per tal de minimitzar l’ 

impacte tant visual com ambiental i economitzar el més possible la millora del camí. 

 

 

 

Lleida, Juliol del 2013 

L'Autora del projecte 

 

 

 

 

Ma Eugenia Requena Robles 

Escola Tècnica Superior d´ Enginyeria Agrària 
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Fotografia  17-PK 1+500 vista a PK decreixent 

 

 

 

Fotografia  18- PK 1+720. Entroncament amb la carretera de Tarragona N-240   

a l'alçada del PK 0+087. 
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1 Introducció 

 

Es realitza un aixecament topogràfic del camí de la carretera Tarragona a Grealó. 

Prèviament es realitza un reconeixement visual del camí i s’utilitzen una sèrie de plànols 

disponibles al Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a escala 1/5000. per poder delimitar la 

zona d’actuació. 

2 Aixecament Topogràfic 

 

2.1 Treballs realitzats 

Es realitza un aixecament topogràfic de la zona d’estudi. 

El taquimètric es realitza amb un equip de GPS de la marca TRIMBLE model R6 i la 

controladora de dades TSC2 amb sistema operatiu Windows de Microsoft. 

El software emprat per la controladora és el Survey Controller. 

Utilitza la tecnologia GPRS per poder treballar amb dades que directament ens ofereix l’ ICC. 

gràcies a la seva amplia xarxa de bases virtuals. Consultant la xarxa CATNET es pot disposar 

d’aquest tipus d’informació. L’accés a la pàgina es fa a través de http://www.icc.cat/cat/Home-

ICC/Geodesia/Estacions-GNSS  

El sistema geodèsic de referència és European Datum 1950 (UTM ED50 31T) referit al fus 31.  

Tot i que l’aixecament topogràfic es fa mitjançant aquest tipus de connexió GPRS. es situen una 

sèrie de bases de replanteig al llarg del traçat de l’obra per una posterior utilització i/o 

comprovació. 

 

2.2 Llistats de punts 

Es presenta una taula. les coordenades X.Y i Z de les bases de replanteig repartides per tota 

l’obra.  

 

 

Nom PK (m) Distància vs. Eix
(m) 

X(m)  Y(m)  Z(m) Codi

BR‐0  ‐0+019.18  FORA TRAÇA  306163.14  4607335.25  171.44  BASE REPLANTEIG 

BR‐1  0+129.45  ‐31.214  306172.27  4607480.45  171.78  BASE REPLANTEIG 

BR‐2  0+540.54  ‐13.58  306487.24  4607745.41  174.12  BASE REPLANTEIG 

BR‐3  0+861.59  ‐12.788  306757.87  4607917.25  177.67  BASE REPLANTEIG 

BR‐4  1+214.00  ‐5.87  307002.97  4608143.28  180.19  BASE REPLANTEIG 

BR‐5  1+442.48  ‐8.303  307016.64  4608361.41  181.27  BASE REPLANTEIG 

BR‐6  1+800.00  FORA TRAÇA  306890.76  4608636.73  186.90  BASE REPLANTEIG 

 

El llistat de punts resultant del taquimètric és el següent: 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1  306176.442  4607357.018  171.783  camí 

2  306171.394  4607357.556  171.853  0 

3  306166.308  4607358.265  171.857  0 

4  306165.370  4607359.080  172.148  0 

5  306168.665  4607368.778  172.047  0 

6  306169.755  4607368.448  171.830  camí 

7  306173.898  4607358.600  171.771  camí 

8  306176.268  4607357.755  171.657  entrada 

9  306175.040  4607358.826  171.613  entrada 

10  306174.335  4607360.267  171.584  entrada 

11  306173.247  4607361.860  171.668  camí 

12  306174.289  4607361.989  171.751  0 

13  306175.680  4607365.528  171.545  0 

14  306176.746  4607367.158  171.505  0 

15  306177.310  4607366.993  171.103  0 

16  306177.290  4607365.580  171.057  casa 

17  306178.879  4607370.459  171.055  0 

18  306178.346  4607370.699  171.420  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

18  306178.346  4607370.699  171.420  0 

19  306177.231  4607371.485  171.456  camí 

20  306173.358  4607371.972  171.702  camí 

21  306172.801  4607372.324  172.026  0 

22  306171.670  4607373.102  172.034  0 

23  306173.552  4607380.167  172.127  0 

24  306173.552  4607380.157  172.098  0 

25  306174.828  4607380.239  172.054  0 

26  306175.659  4607379.879  171.749  camí 

27  306180.532  4607377.406  171.405  camí 

28  306181.388  4607377.043  171.440  0 

29  306182.072  4607376.623  171.048  0 

30  306188.630  4607389.177  171.113  0 

31  306188.146  4607389.528  171.386  0 

32  306187.757  4607389.905  171.382  camí 

33  306183.599  4607392.833  171.477  camí 

34  306181.927  4607389.813  171.506  camí 

35  306181.093  4607390.506  171.732  entrada 

36  306179.653  4607388.197  171.654  0 

37  306177.297  4607385.351  171.807  entrada 

38  306177.397  4607384.029  171.734  0 

39  306177.833  4607383.840  171.623  camí 

40  306175.139  4607383.685  172.074  arq 

41  306174.549  4607383.490  172.160  arq 

42  306174.737  4607382.779  172.079  arq 

44  306176.296  4607382.551  171.726  0 

45  306188.406  4607400.593  171.391  camí 

46  306187.719  4607401.068  171.658  0 

47  306186.630  4607401.425  171.939  0 

48  306191.333  4607410.867  171.978  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

49  306192.340  4607410.916  171.730  0 

50  306193.097  4607410.732  171.293  camí 

51  306198.168  4607409.235  171.194  camí 

52  306198.567  4607409.006  171.185  0 

53  306198.843  4607408.884  170.954  0 

54  306202.424  4607415.836  170.812  0 

55  306201.723  4607415.172  170.810  0 

56  306201.176  4607415.430  171.089  0 

57  306200.579  4607416.127  171.041  camí 

58  306195.615  4607418.308  171.074  camí 

59  306198.135  4607428.809  170.253  camí 

60  306202.834  4607429.027  170.030  camí 

61  306203.552  4607428.976  170.046  0 

62  306204.431  4607438.699  169.535  0 

63  306203.768  4607438.876  169.564  camí 

64  306201.466  4607439.351  169.609  0 

65  306199.222  4607439.600  169.586  camí 

66  306198.748  4607439.636  169.809  peu_talús 

67  306197.495  4607457.274  169.077  peu_talús 

68  306198.417  4607457.558  168.971  camí 

69  306203.489  4607458.037  168.912  camí 

70  306204.056  4607458.380  168.867  cap_talús 

71  306203.013  4607474.057  168.637  cap_talús 

72  306202.271  4607473.849  168.647  camí 

73  306199.871  4607473.239  168.822  0 

74  306197.295  4607467.581  168.833  camí 

75  306196.799  4607467.571  168.959  entrada 

76  306196.027  4607467.383  169.008  peu_talús 

77  306196.554  4607477.045  168.844  camí 

78  306195.806  4607477.109  168.997  entrada 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

79  306197.207  4607493.673  168.835  camí 

80  306195.941  4607493.839  169.161  0 

81  306199.792  4607506.183  168.740  camí 

82  306201.494  4607496.122  168.669  camí 

83  306208.598  4607514.490  168.672  camí 

84  306223.279  4607533.017  168.759  camí 

85  306223.954  4607532.359  168.732  entrada 

86  306227.641  4607535.862  168.723  entrada 

87  306227.139  4607536.597  168.770  camí 

88  306221.657  4607537.317  168.761  camí 

89  306235.652  4607550.787  168.958  camí 

90  306234.836  4607551.628  169.185  0 

91  306222.658  4607540.579  169.242  0 

97  306235.197  4607553.216  168.809  0 

98  306234.577  4607554.068  168.845  0 

99  306236.752  4607551.981  168.987  camí 

100  306239.495  4607549.387  168.947  camí 

101  306241.598  4607550.526  169.124  0 

102  306240.098  4607555.327  169.056  camí 

103  306247.972  4607567.316  169.780  camí 

104  306247.068  4607567.903  170.076  0 

105  306251.654  4607564.834  169.750  camí 

106  306252.134  4607564.587  169.583  0 

107  306253.382  4607566.824  169.772  cap_talús 

108  306249.765  4607561.515  169.555  cap_talús 

109  306241.960  4607551.135  169.163  cap_talús 

110  306257.849  4607574.233  170.423  camí 

111  306254.791  4607577.033  170.481  camí 

112  306254.357  4607577.374  170.563  peu_talús 

113  306258.558  4607574.663  170.632  peu_talús 

 

 



Annex nº2 - Cartografia i Topografia   

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                  3 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

114  306261.289  4607588.261  171.404  peu_talús 

115  306261.808  4607588.001  171.382  camí 

116  306265.652  4607585.817  171.340  camí 

117  306266.041  4607585.446  171.565  peu_talús 

118  306268.879  4607590.188  171.972  peu_talús 

119  306268.616  4607590.479  171.825  camí 

120  306264.672  4607594.464  171.860  0 

121  306262.650  4607589.416  171.472  camí 

122  306263.237  4607590.787  171.569  camí 

123  306263.235  4607592.705  171.733  camí 

124  306262.179  4607594.661  171.754  camí 

125  306264.227  4607597.297  171.853  camí 

126  306265.895  4607596.758  171.985  camí 

127  306267.277  4607597.429  172.131  camí 

128  306268.797  4607599.458  172.316  camí 

129  306266.384  4607597.849  172.179  0 

142  306274.632  4607600.971  172.592  camí 

143  306274.778  4607600.869  172.650  peu_talús 

144  306271.490  4607603.871  172.720  camí 

145  306276.407  4607604.239  172.924  camí 

146  306276.706  4607603.617  173.005  entrada 

147  306277.541  4607604.087  173.100  entrada 

148  306278.470  4607604.098  173.132  entrada 

149  306278.780  4607606.973  173.213  0 

150  306278.247  4607607.233  173.135  camí 

151  306275.084  4607609.884  173.256  camí 

152  306279.979  4607610.044  173.370  camí 

153  306280.305  4607609.944  173.460  entrada 

154  306279.996  4607608.884  173.378  entrada 

155  306280.387  4607608.459  173.264  entrada 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

156  306281.027  4607609.833  173.425  0 

157  306286.826  4607618.818  174.523  0 

158  306286.246  4607619.228  174.323  camí 

159  306282.603  4607621.692  174.481  camí 

160  306282.421  4607622.439  174.530  0 

161  306285.749  4607626.236  174.973  camí 

162  306285.197  4607626.284  175.016  0 

163  306285.274  4607627.602  175.209  0 

164  306285.567  4607626.428  175.011  entrada 

165  306286.045  4607627.970  175.220  entrada 

166  306285.901  4607629.007  175.364  entrada 

167  306287.140  4607630.185  175.406  0 

168  306287.608  4607632.439  175.621  entrada 

169  306286.827  4607632.430  175.657  entrada 

170  306286.386  4607632.461  175.671  entrada 

171  306289.836  4607631.139  175.549  camí 

172  306294.159  4607635.469  176.058  camí 

173  306297.068  4607632.064  175.851  camí 

174  306297.201  4607631.940  175.947  peu_talús 

175  306297.553  4607631.496  176.258  cap_talús 

176  306299.118  4607632.888  176.467  cap_talús 

177  306298.443  4607633.569  175.996  camí 

178  306295.773  4607637.272  176.266  camí 

179  306295.197  4607637.777  176.222  0 

180  306295.014  4607638.691  175.847  cuneta 

181  306305.543  4607645.914  175.908  cuneta 

182  306305.936  4607644.987  176.739  0 

183  306306.442  4607644.655  176.819  camí 

184  306308.936  4607641.117  176.789  camí 

185  306309.154  4607640.425  176.949  cap_talús 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

186  306333.008  4607654.790  177.434  cap_talús 

187  306332.577  4607655.296  177.274  camí 

188  306332.218  4607660.494  177.276  camí 

189  306331.954  4607661.091  177.197  0 

191  306346.361  4607671.541  175.917  cuneta 

192  306347.609  4607670.410  177.072  0 

193  306348.089  4607669.685  177.129  camí 

194  306350.137  4607665.822  177.110  camí 

195  306350.510  4607665.140  177.210  cap_talús 

196  306370.175  4607674.390  176.641  cap_talús 

197  306369.467  4607674.917  176.439  camí 

198  306367.838  4607679.381  176.577  camí 

199  306368.026  4607680.369  176.667  0 

200  306367.872  4607681.894  175.849  cuneta 

201  306373.217  4607684.352  175.847  0 

202  306373.974  4607682.800  176.160  0 

203  306374.382  4607682.024  176.258  camí 

204  306376.100  4607677.582  176.118  camí 

205  306376.440  4607676.481  176.417  cap_talús 

206  306376.007  4607683.232  176.166  entrada 

207  306375.953  4607684.195  175.967  entrada 

208  306375.425  4607682.859  176.209  entrada 

209  306378.197  4607683.983  176.002  0 

210  306381.526  4607685.846  175.775  entrada 

211  306382.106  4607684.977  175.865  entrada 

212  306382.860  4607685.279  175.779  entrada 

213  306383.192  4607684.846  175.755  camí 

214  306383.241  4607686.108  175.321  0 

215  306390.835  4607688.494  175.089  0 

216  306391.121  4607687.811  175.377  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

217  306391.269  4607687.343  175.375  camí 

218  306391.765  4607682.382  175.511  camí 

219  306391.959  4607681.919  175.564  entrador_finca 

220  306392.780  4607681.544  175.687  entrador_finca 

221  306393.363  4607681.006  175.514  entrador_finca 

222  306395.156  4607682.770  175.509  0 

223  306398.406  4607683.767  175.408  entrador_finca 

224  306397.515  4607683.227  175.492  entrador_finca 

225  306397.509  4607682.419  175.559  entrador_finca 

226  306397.618  4607681.927  175.484  entrador_finca 

227  306399.397  4607684.223  175.309  camí 

228  306399.687  4607683.094  175.793  cap_talús 

229  306417.126  4607686.609  175.513  cap_talús 

230  306416.780  4607688.136  174.961  camí 

231  306415.390  4607693.037  174.808  camí 

232  306415.208  4607694.331  174.782  0 

237  306426.599  4607697.158  174.603  entrada 

238  306427.587  4607697.357  174.600  entrada 

239  306427.727  4607698.148  174.575  entrada 

240  306433.543  4607699.823  174.532  entrada 

241  306434.074  4607699.014  174.551  entrada 

242  306435.088  4607699.083  174.537  entrada 

243  306431.507  4607697.549  174.614  0 

244  306436.717  4607699.871  174.378  cuneta 

245  306436.891  4607699.320  174.565  0 

246  306437.256  4607698.630  174.578  camí 

247  306438.536  4607693.370  174.821  camí 

248  306438.932  4607691.975  175.461  cap_talús 

249  306442.910  4607694.951  174.680  camí 

250  306445.073  4607695.030  174.717  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

251  306446.311  4607693.321  174.744  camí 

252  306449.861  4607693.972  174.686  camí 

253  306450.299  4607696.569  174.596  camí 

254  306452.011  4607698.785  174.583  camí 

255  306452.052  4607697.102  174.719  0 

256  306444.016  4607693.532  175.351  cap_talús 

257  306443.337  4607700.572  174.444  camí 

258  306443.385  4607701.333  174.391  0 

259  306443.245  4607702.273  174.260  cuneta 

260  306453.348  4607705.242  174.361  0 

261  306453.582  4607704.902  174.393  camí 

262  306456.047  4607701.006  174.532  camí 

263  306456.656  4607700.491  174.567  0 

264  306457.557  4607707.702  174.397  0 

265  306457.833  4607707.043  174.351  camí 

266  306460.178  4607703.415  174.489  camí 

267  306460.785  4607702.996  174.507  0 

268  306470.183  4607709.369  174.472  0 

269  306469.661  4607709.963  174.466  camí 

270  306466.685  4607712.847  174.268  camí 

271  306466.080  4607713.484  174.368  0 

272  306468.447  4607716.287  174.048  cuneta 

273  306469.378  4607715.681  174.378  0 

274  306469.964  4607715.064  174.284  camí 

275  306472.736  4607712.221  174.438  camí 

276  306473.259  4607711.736  174.451  0 

277  306485.787  4607722.217  174.298  0 

278  306485.131  4607722.736  174.373  camí 

279  306480.450  4607723.698  174.345  camí 

280  306481.582  4607725.813  174.280  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

281  306481.344  4607729.414  174.225  camí 

282  306480.239  4607729.099  174.033  cuneta 

283  306480.885  4607726.679  174.068  cuneta 

284  306479.359  4607724.259  174.198  cuneta 

285  306484.369  4607730.630  174.283  0 

286  306485.812  4607728.594  174.317  camí 

287  306491.382  4607734.564  174.269  camí 

288  306487.106  4607734.330  174.220  camí 

289  306483.281  4607735.106  174.190  camí 

290  306493.887  4607730.884  174.329  camí 

291  306494.661  4607730.065  174.292  0 

292  306511.115  4607743.677  174.244  0 

293  306509.738  4607744.948  174.222  camí 

294  306505.827  4607749.205  174.358  camí 

295  306504.947  4607750.182  174.322  0 

296  306513.396  4607758.318  174.420  cap_talús 

297  306514.246  4607757.139  174.365  camí 

298  306518.316  4607751.521  174.278  camí 

299  306519.277  4607749.954  174.297  0 

300  306522.775  4607752.170  174.350  0 

301  306528.028  4607755.736  174.481  0 

302  306526.811  4607756.682  174.375  entrada 

303  306528.724  4607756.600  174.363  entrada 

304  306530.583  4607754.795  174.308  entrada 

305  306533.713  4607755.949  174.248  entrada 

306  306534.280  4607758.896  174.295  entrada 

307  306537.186  4607760.650  174.373  entrada 

312  306531.709  4607759.576  174.313  camí 

313  306531.590  4607756.843  174.235  0 

314  306528.298  4607763.639  174.422  camí 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

315  306527.956  4607764.631  174.462  cap_talús 

316  306541.532  4607767.039  174.453  camí 

317  306542.788  4607762.655  174.466  camí 

318  306543.033  4607761.701  174.347  0 

319  306542.424  4607768.100  174.304  cap_talús 

320  306550.506  4607768.549  174.480  camí 

321  306550.132  4607769.835  174.444  0 

322  306553.438  4607764.288  174.423  0 

323  306553.192  4607765.036  174.550  camí 

324  306559.862  4607771.768  174.485  camí 

334  306561.339  4607772.458  174.412  camí 

335  306561.154  4607772.958  174.445  0 

336  306563.450  4607768.078  174.344  0 

337  306563.304  4607768.761  174.450  camí 

338  306585.817  4607780.279  174.455  camí 

339  306585.993  4607779.540  174.265  0 

341  306583.136  4607783.949  174.520  camí 

351  306597.027  4607785.515  174.215  0 

352  306596.721  4607786.218  174.456  camí 

353  306594.782  4607790.617  174.494  camí 

354  306594.404  4607791.483  174.287  0 

355  306600.378  4607788.021  174.478  camí 

356  306601.932  4607788.359  174.582  camí 

357  306602.452  4607787.560  174.663  camí 

358  306605.063  4607788.290  174.679  camí 

359  306605.069  4607789.272  174.574  camí 

360  306605.274  4607790.127  174.547  camí 

361  306606.136  4607790.838  174.534  camí 

362  306603.040  4607789.412  174.530  0 

363  306600.657  4607795.222  174.319  cuneta 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

364  306600.672  4607795.399  174.288  cuneta 

365  306601.027  4607794.909  174.551  0 

366  306601.473  4607794.270  174.572  camí 

367  306617.947  4607802.927  174.766  camí 

368  306619.853  4607804.539  174.849  camí 

369  306621.083  4607806.770  174.882  camí 

370  306621.677  4607808.251  174.914  camí 

371  306621.532  4607809.379  174.918  camí 

372  306620.508  4607812.531  174.847  camí 

373  306623.509  4607813.993  174.880  camí 

374  306624.513  4607812.130  174.979  camí 

375  306626.305  4607810.660  175.066  camí 

376  306628.043  4607809.802  175.194  camí 

377  306631.169  4607810.144  175.342  camí 

378  306630.657  4607811.833  175.651  0 

379  306628.922  4607811.495  175.592  0 

380  306627.014  4607812.712  175.611  0 

381  306626.108  4607813.337  175.619  0 

382  306624.842  4607812.257  175.076  0 

383  306624.855  4607808.721  175.068  0 

388  306627.519  4607802.629  175.158  camí 

389  306628.051  4607801.782  175.318  0 

390  306637.763  4607806.953  175.746  0 

391  306639.480  4607808.239  175.704  0 

392  306639.159  4607808.685  175.671  camí 

393  306637.021  4607813.060  175.653  camí 

394  306636.219  4607814.339  175.786  0 

395  306655.381  4607820.528  176.532  0 

396  306659.609  4607817.524  176.484  0 

397  306658.364  4607820.251  176.626  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

398  306656.147  4607824.024  176.595  camí 

399  306655.620  4607825.151  176.545  0 

400  306648.418  4607821.931  176.134  0 

401  306649.830  4607813.842  176.301  0 

402  306649.325  4607814.752  176.174  camí 

403  306653.658  4607816.133  176.374  entrada 

404  306652.466  4607815.931  176.398  entrada 

405  306670.657  4607826.833  176.977  peu_talús 

406  306670.027  4607827.693  177.002  camí 

407  306659.871  4607827.266  176.670  cuneta 

408  306659.345  4607827.391  176.833  0 

409  306660.459  4607826.786  176.765  0 

421  306668.373  4607830.889  176.967  camí 

422  306667.616  4607831.771  177.200  0 

423  306691.390  4607848.428  177.711  0 

424  306692.019  4607847.723  177.655  camí 

425  306694.126  4607844.474  177.694  camí 

426  306694.347  4607844.083  177.745  0 

427  306694.569  4607843.675  177.699  peu_talús 

428  306708.748  4607853.995  178.026  peu_talús 

429  306708.267  4607854.579  178.007  camí 

430  306708.475  4607854.257  178.065  0 

431  306705.452  4607858.190  177.965  cap_talús 

432  306705.842  4607857.801  177.961  camí 

433  306720.669  4607869.441  178.824  camí 

434  306720.275  4607869.836  178.746  cap_talús 

435  306724.386  4607865.197  179.198  cap_talús 

436  306723.707  4607866.058  179.018  camí 

437  306727.674  4607868.396  179.207  camí 

438  306732.223  4607869.555  179.248  camí 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

439  306737.023  4607868.564  179.035  camí 

440  306736.637  4607868.195  178.991  cap_talús 

441  306732.677  4607869.027  179.296  cap_talús 

442  306729.267  4607868.098  179.371  cap_talús 

443  306728.995  4607872.733  179.294  camí 

444  306733.666  4607874.010  179.311  camí 

445  306736.815  4607873.394  179.244  camí 

446  306736.075  4607876.200  179.342  camí 

447  306735.569  4607881.552  179.500  camí 

448  306733.116  4607878.234  179.430  camí 

449  306729.899  4607874.179  179.345  camí 

450  306721.994  4607870.770  178.859  camí 

451  306727.438  4607876.548  179.176  camí 

452  306730.682  4607881.462  179.440  camí 

453  306734.402  4607887.923  179.591  camí 

454  306733.292  4607889.634  179.510  cap_talús 

455  306730.519  4607884.415  179.439  cap_talús 

456  306729.731  4607883.157  179.355  cap_talús 

457  306742.078  4607872.490  178.968  camí 

458  306743.139  4607873.049  178.885  peu_talús 

459  306740.519  4607878.581  179.121  peu_talús 

460  306739.866  4607878.234  179.135  camí 

461  306738.875  4607882.714  179.418  camí 

462  306739.923  4607887.228  179.641  camí 

463  306741.035  4607886.646  179.743  0 

464  306740.104  4607883.764  179.658  0 

465  306740.430  4607898.060  179.714  cap_talús 

466  306742.131  4607895.967  179.863  camí 

467  306745.436  4607892.566  179.791  camí 

468  306746.092  4607891.887  179.789  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

469  306761.046  4607902.413  180.045  0 

470  306760.553  4607903.111  180.187  camí 

471  306758.231  4607906.933  180.221  camí 

472  306758.260  4607907.858  180.140  cap_talús 

473  306776.623  4607918.137  180.524  cap_talús 

474  306776.806  4607917.087  180.593  camí 

475  306778.694  4607913.270  180.644  camí 

476  306779.022  4607912.616  180.538  0 

477  306816.952  4607930.996  180.345  0 

478  306816.697  4607931.541  180.646  0 

479  306816.516  4607931.827  180.684  camí 

480  306814.405  4607936.103  180.527  camí 

481  306813.969  4607936.700  180.441  cap_talús 

482  306850.215  4607952.161  179.886  cap_talús 

483  306850.822  4607951.448  179.990  camí 

484  306852.432  4607947.794  180.099  camí 

485  306853.188  4607947.372  179.994  cap_talús 

486  306844.458  4607943.486  180.261  cap_talús 

487  306873.643  4607957.115  179.111  cap_talús 

488  306873.486  4607957.346  179.173  camí 

489  306872.113  4607961.105  179.141  camí 

490  306871.841  4607961.813  179.052  cap_talús 

491  306886.688  4607968.764  178.277  cap_talús 

492  306887.072  4607968.080  178.368  camí 

493  306889.242  4607964.482  178.335  camí 

494  306889.563  4607963.931  178.182  0 

495  306905.263  4607973.501  178.067  0 

496  306904.848  4607973.940  178.092  camí 

497  306901.604  4607977.758  178.148  camí 

498  306900.907  4607978.671  178.062  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

499  306898.733  4607975.928  178.092  entrador_finca 

500  306898.926  4607977.125  178.053  entrador_finca 

501  306898.241  4607977.976  177.915  entrador_finca 

502  306905.465  4607983.071  177.963  entrador_finca 

503  306907.953  4607983.986  178.063  entrador_finca 

504  306908.288  4607983.817  178.122  camí 

505  306921.804  4607989.029  178.089  camí 

506  306922.536  4607988.278  177.904  0 

507  306940.520  4608012.572  177.875  0 

508  306939.989  4608012.889  178.033  camí 

509  306941.650  4608028.882  178.058  camí 

510  306940.635  4608029.646  177.949  0 

511  306944.565  4608034.091  178.088  camí 

512  306944.482  4608034.642  178.067  entrador_finca 

513  306945.432  4608036.914  178.178  entrador_finca 

514  306945.196  4608038.366  178.178  entrador_finca 

515  306949.211  4608045.133  178.334  entrador_finca 

516  306950.430  4608045.786  178.398  entrador_finca 

517  306951.549  4608046.929  178.425  entrador_finca 

518  306951.904  4608046.703  178.447  camí 

519  306949.042  4608041.446  178.344  camí 

520  306953.680  4608038.972  178.277  camí 

521  306954.502  4608038.414  178.084  0 

522  306964.530  4608054.834  178.533  0 

523  306963.544  4608055.602  178.780  camí 

524  306956.589  4608056.367  178.695  entrador_finca 

525  306956.691  4608057.682  178.738  entrador_finca 

526  306956.413  4608058.733  178.723  entrador_finca 

527  306960.693  4608061.731  178.891  camí 

528  306959.386  4608062.285  178.773  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

529  306136.660  4607304.856  171.817  cap_talús 

530  306139.922  4607303.392  171.780  cap_talús 

531  306141.465  4607302.586  171.759  cap_talús 

532  306140.374  4607300.858  171.165  peu_talús‐finca 

533  306140.098  4607300.256  171.053  peu_talús‐finca 

534  306139.416  4607300.594  170.923  peu_talús‐finca 

535  306139.033  4607301.921  170.942  peu_talús‐finca 

536  306137.457  4607302.487  170.857  peu_talús‐finca 

537  306132.966  4607304.107  170.828  peu_talús‐finca 

538  306142.149  4607300.580  171.031  peu_talús‐finca 

539  306142.487  4607300.531  171.028  cuneta 

540  306143.092  4607300.303  171.325  camí 

541  306147.940  4607298.346  171.391  camí 

542  306148.863  4607297.909  171.340  0 

543  306151.866  4607296.689  171.174  finca 

544  306160.772  4607320.722  171.174  finca 

545  306158.415  4607321.440  171.249  peu_talús‐finca 

546  306157.576  4607321.809  171.444  cap_talús 

547  306157.249  4607321.960  171.463  camí 

548  306152.732  4607323.988  171.408  camí 

549  306152.171  4607324.178  171.220  cuneta 

550  306151.842  4607324.332  171.189  finca 

551  306156.718  4607336.729  171.329  finca 

552  306156.916  4607336.358  171.292  cuneta 

553  306157.506  4607336.228  171.562  camí 

554  306162.224  4607334.375  171.522  camí 

555  306162.512  4607334.318  171.474  cap_talús 

556  306163.394  4607333.895  171.247  peu_talús‐finca 

557  306165.933  4607332.812  171.202  finca 

558  306168.747  4607341.337  171.266  finca 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

559  306166.962  4607342.052  171.372  peu_talús‐
finca 

560  306166.044  4607342.542  171.554  cap_talús 

561  306165.736  4607342.690  171.615  camí 

562  306168.088  4607347.294  171.726  camí 

563  306173.606  4607351.193  171.725  camí 

564  306181.885  4607351.524  171.519  camí 

565  306181.707  4607350.863  171.283  cuneta 

566  306181.696  4607350.734  171.298  peu_talús‐
finca 

567  306181.720  4607350.321  171.634  cap_talús 

568  306193.084  4607348.691  171.559  cap_talús 

569  306193.155  4607349.251  171.128  peu_talús‐
finca 

570  306193.190  4607349.468  171.007  cuneta 

571  306193.314  4607349.918  171.235  camí 

572  306194.524  4607354.873  171.170  camí 

573  306194.577  4607355.429  170.953  cuneta 

574  306184.619  4607356.790  171.244  cuneta 

575  306184.575  4607356.177  171.444  camí 

576  306179.285  4607356.586  171.652  camí 

577  306180.026  4607357.760  171.287  0 

578  306174.588  4607349.848  171.618  arq 

579  306174.296  4607350.622  171.586  arq 

580  306173.480  4607350.428  171.656  arq 

582  306173.772  4607349.654  171.620  arq 

583  306174.216  4607344.654  171.280  finca 

584  306171.274  4607344.658  171.308  finca 

585  306169.866  4607343.845  171.294  finca 

586  306168.930  4607341.327  171.272  finca 

587  306151.763  4607340.880  171.850  finca 

588  306144.316  4607321.620  171.767  finca 

589  306140.606  4607310.804  171.777  finca 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

590  306139.287  4607307.984  171.813  finca 

591  306137.791  4607307.177  171.824  finca 

592  306133.987  4607308.425  171.798  finca 

593  306143.580  4607307.185  172.084  cap_talús 

594  306151.608  4607326.836  172.071  cap_talús 

595  306157.340  4607341.225  172.076  cap_talús 

596  306157.849  4607341.024  171.676  peu_talús‐finca 

597  306158.045  4607340.908  171.558  cuneta 

598  306160.052  4607345.085  171.743  cuneta 

599  306159.733  4607345.139  171.875  peu_talús‐finca 

600  306159.409  4607345.408  172.093  cap_talús 

601  306161.533  4607348.714  171.759  cuneta 

602  306161.534  4607346.762  171.781  entrador_finca 

603  306162.269  4607348.841  171.807  entrador_finca 

604  306161.068  4607349.400  172.050  entrador_finca 

605  306155.925  4607351.541  171.863  finca 

606  306158.114  4607355.877  171.865  finca 

607  306159.624  4607359.299  171.865  finca 

608  306163.709  4607357.159  171.982  entrador_finca 

609  306164.646  4607356.585  171.908  entrador_finca 

610  306165.364  4607356.604  171.809  entrador_finca 

611  306166.020  4607358.316  171.808  entrador_finca 

612  306164.579  4607354.036  171.809  camí 

613  306162.750  4607353.950  172.000  0 

614  306165.647  4607359.704  172.051  cap_talús 

615  306166.233  4607359.510  171.821  peu_talús‐finca 

616  306170.558  4607370.590  171.748  peu_talús‐finca 

617  306170.126  4607370.731  171.987  cap_talús 

618  306165.405  4607372.603  171.794  finca 

619  306161.750  4607364.225  171.794  finca 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

620  306169.023  4607380.540  171.867  finca 

621  306173.590  4607378.193  172.021  cap_talús 

622  306174.288  4607377.703  171.738  peu_talús‐finca 

623  306176.002  4607380.510  171.672  peu_talús‐finca 

624  306174.853  4607380.776  172.075  cap_talús 

625  306170.232  4607385.528  172.071  finca 

626  306176.232  4607390.218  171.793  finca 

627  306184.467  4607404.196  171.771  finca 

628  306182.463  4607393.340  171.736  cap_talús 

629  306183.243  4607392.754  171.478  peu_talús‐finca 

630  306189.681  4607404.111  171.456  peu_talús‐finca 

631  306188.821  4607404.493  171.891  cap_talús 

632  306185.513  4607406.161  171.764  finca 

633  306189.426  4607417.516  171.749  finca 

634  306193.093  4607414.422  171.873  cap_talús 

635  306194.108  4607414.053  171.270  peu_talús‐finca 

636  306194.098  4607420.252  171.950  cap_talús 

637  306190.087  4607421.164  171.744  finca 

638  306191.022  4607436.282  171.721  finca 

639  306194.859  4607435.964  171.864  cap_talús 

640  306193.379  4607452.156  171.806  cap_talús 

641  306189.057  4607466.367  171.780  cap_talús 

642  306181.347  4607478.784  171.880  cap_talús 

643  306175.192  4607486.615  171.850  cap_talús 

644  306171.623  4607483.850  171.767  finca 

645  306180.248  4607472.229  171.752  finca 

646  306186.613  4607460.309  171.725  finca 

647  306190.256  4607443.331  171.755  finca 

648  306190.215  4607420.065  171.728  finca 

649  306187.311  4607409.482  171.763  finca 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

650  306194.293  4607414.334  171.225  peu_talús‐finca 

651  306196.975  4607423.722  170.656  peu_talús‐finca 

652  306198.805  4607434.171  169.883  peu_talús‐finca 

653  306198.982  4607449.085  169.123  peu_talús‐finca 

654  306196.871  4607459.751  169.101  peu_talús‐finca 

655  306195.006  4607464.093  169.100  peu_talús‐finca 

656  306197.526  4607462.732  168.933  entrador_finca 

657  306196.955  4607466.315  168.911  entrador_finca 

658  306195.596  4607468.071  168.851  entrador_finca 

659  306193.315  4607468.083  168.806  peu_talús‐finca 

660  306190.496  4607472.776  168.835  peu_talús‐finca 

661  306183.121  4607483.032  168.805  peu_talús‐finca 

662  306178.716  4607489.161  168.839  peu_talús‐finca 

663  306181.510  4607491.744  168.803  finca 

664  306186.851  4607504.447  168.781  finca 

665  306192.597  4607517.912  168.814  finca 

666  306203.852  4607535.668  168.776  finca 

667  306216.397  4607549.222  168.791  finca 

668  306224.707  4607558.533  168.758  finca 

669  306229.608  4607562.660  168.846  peu_talús‐finca 

670  306234.857  4607557.180  168.912  peu_talús‐finca 

671  306234.556  4607552.399  168.876  peu_talús‐finca 

672  306234.922  4607551.710  169.116  cap_talús 

673  306222.310  4607540.026  169.156  cap_talús 

674  306221.548  4607540.321  168.919  peu_talús‐finca 

675  306213.296  4607531.434  168.874  peu_talús‐finca 

676  306213.861  4607530.922  169.135  cap_talús 

677  306204.670  4607519.426  169.010  cap_talús 

678  306203.727  4607519.634  168.842  peu_talús‐finca 

679  306198.375  4607509.920  168.825  peu_talús‐finca 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

680  306199.053  4607509.348  169.115  cap_talús 

681  306195.708  4607490.112  169.044  cap_talús 

682  306194.868  4607489.808  168.871  peu_talús‐finca 

683  306229.392  4607526.784  167.451  finca 

684  306231.838  4607529.067  167.503  peu_talús‐finca 

685  306970.308  4608064.321  178.720  peu_talús‐finca 

686  306969.635  4608064.739  178.985  cap_talús 

687  306969.130  4608064.952  179.053  camí 

688  306964.989  4608067.540  179.123  camí 

689  306976.822  4608077.572  179.453  camí 

690  306972.647  4608079.986  179.548  camí 

691  306971.664  4608080.761  179.464  0 

692  306977.860  4608077.926  179.382  cap_talús 

693  306978.572  4608077.453  179.026  peu_talús‐finca 

694  306982.560  4608075.155  178.741  finca 

695  306975.632  4608064.509  178.552  finca 

696  306992.826  4608091.858  179.081  finca 

697  306989.026  4608094.144  179.329  peu_talús‐finca 

698  306987.714  4608094.634  179.749  cap_talús 

699  306987.258  4608094.665  179.803  camí 

700  306986.840  4608103.340  179.985  camí 

701  306985.733  4608104.278  179.892  0 

702  306989.146  4608108.539  180.047  entrada 

703  306991.016  4608112.463  180.120  entrada 

704  306991.443  4608112.243  180.189  camí 

705  306991.548  4608114.619  180.179  entrada 

706  306990.614  4608115.982  180.150  entrada 

707  306994.592  4608117.786  180.299  camí 

708  306994.998  4608122.598  180.173  entrada 

709  306996.492  4608122.913  180.341  entrada 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

710  306997.559  4608124.220  180.337  entrada 

711  306998.246  4608125.310  180.373  entrada 

712  306998.451  4608125.180  180.393  camí 

713  307002.839  4608121.984  180.392  camí 

714  307004.963  4608120.118  180.347  0 

719  307000.567  4608113.010  180.228  0 

720  306998.721  4608114.525  180.275  camí 

721  307007.194  4608122.325  180.376  0 

722  307008.182  4608128.510  180.398  0 

723  307009.298  4608133.694  180.528  0 

724  307008.462  4608134.447  180.609  camí 

725  307003.090  4608135.425  180.527  camí 

726  307001.796  4608136.047  180.113  0 

727  307003.584  4608136.862  180.548  entrada 

728  307004.192  4608138.269  180.591  entrada 

729  307003.739  4608139.599  180.457  entrada 

730  307005.626  4608143.468  180.547  entrada 

731  307006.431  4608143.580  180.699  entrada 

732  307006.873  4608144.627  180.721  entrada 

733  307005.689  4608141.422  180.672  camí 

734  307009.874  4608138.840  180.665  camí 

735  307010.615  4608138.406  180.649  cap_talús 

736  307011.202  4608138.069  180.368  peu_talús‐finca 

737  307011.703  4608157.571  180.889  camí 

738  307010.425  4608158.013  180.607  cap_talús 

739  307004.779  4608145.239  179.492  cuneta 

740  307005.125  4608145.306  179.359  finca 

741  307004.205  4608143.752  180.379  cap_talús 

742  307002.729  4608144.076  180.125  cap_talús 

743  307014.803  4608154.261  180.866  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI  Índex  X  Y   Z  CODI 

744  307015.042  4608153.995  180.815  cap_talús  775  307033.980  4608225.646  182.393  camí 

745  307015.871  4608153.686  180.601  peu_talús‐finca  776  307034.633  4608225.462  182.307  cap_talús 

746  307015.441  4608170.017  181.014  camí  777  307035.509  4608225.325  182.062  peu_talús‐finca 

747  307014.539  4608169.658  180.862  cap_talús  778  307039.773  4608223.869  181.819  finca 

748  307019.313  4608168.792  181.050  camí  779  307044.469  4608235.833  182.404  finca 

749  307019.819  4608168.690  181.028  cap_talús  780  307044.855  4608237.053  182.543  peu_talús‐finca 

750  307020.575  4608168.491  180.758  peu_talús‐finca  781  307041.941  4608236.894  182.443  peu_talús‐finca 

751  307018.733  4608181.900  181.126  camí  782  307039.705  4608235.385  182.409  peu_talús‐finca 

752  307018.029  4608182.441  181.054  cap_talús  783  307038.016  4608230.766  182.321  peu_talús‐finca 

753  307016.732  4608182.688  179.777  peu_talús‐finca  784  307036.711  4608231.190  182.680  cap_talús 

754  307016.457  4608182.720  179.656  cuneta  785  307037.443  4608235.647  183.090  cap_talús 

755  307021.183  4608192.025  181.227  camí  787  307039.083  4608239.014  183.394  entrada 

756  307020.306  4608192.128  181.118  cap_talús  788  307041.268  4608241.383  183.573  entrada 

757  307025.888  4608190.616  181.207  cap_talús  789  307044.529  4608242.416  183.658  entrada 

758  307026.534  4608190.437  180.939  peu_talús‐finca  790  307048.276  4608241.812  183.738  entrada 

759  307025.246  4608190.755  181.255  camí  791  307050.198  4608240.905  183.803  entrada 

760  307023.773  4608201.661  181.409  camí  792  307049.697  4608239.126  183.585  cap_talús 

761  307024.299  4608204.730  181.440  entrada  793  307051.567  4608244.668  183.904  entrada 

762  307022.959  4608203.561  181.343  cap_talús  794  307046.856  4608247.535  183.821  entrada 

763  307026.131  4608210.688  181.621  camí  795  307044.308  4608250.675  183.875  entrada 

764  307024.292  4608207.819  181.446  camí  796  307043.052  4608253.874  183.996  entrada 

765  307023.532  4608208.182  181.419  camí  797  307042.847  4608257.844  184.152  entrada 

766  307030.053  4608209.818  181.584  camí  798  307042.863  4608259.672  184.133  entrada 

767  307034.612  4608208.440  181.420  finca  799  307042.488  4608260.001  184.143  camí 

768  307030.931  4608189.395  180.971  finca  800  307040.407  4608249.054  183.899  camí 

769  307028.779  4608223.409  182.264  camí  801  307037.987  4608238.182  183.353  camí 

770  307026.358  4608221.879  181.872  arq  802  307042.481  4608239.314  183.573  cap_talús 

771  307026.595  4608222.891  181.860  arq  803  307045.562  4608239.443  183.495  cap_talús 

773  307025.451  4608222.003  181.856  arq  804  307039.814  4608238.396  183.331  cap_talús 

774  307025.878  4608221.266  181.826  0  805  307033.384  4608240.351  183.306  camí 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

806  307032.502  4608240.517  183.079  cap_talús 

807  307030.934  4608234.579  182.859  cap_talús 

808  307031.137  4608233.468  182.923  camí 

809  307034.441  4608247.614  183.411  cap_talús 

810  307036.129  4608253.858  183.897  entrador_finca 

811  307035.639  4608255.470  183.932  entrador_finca 

812  307034.540  4608256.162  183.881  entrador_finca 

813  307031.378  4608256.613  183.302  finca 

814  307029.808  4608249.017  183.095  cap_talús 

819  307032.649  4608247.850  182.378  cuneta 

820  307029.171  4608246.460  181.691  peu_talús‐finca 

821  307030.019  4608246.251  181.845  peu_talús‐finca 

822  307030.394  4608243.026  182.026  peu_talús‐finca 

823  307027.977  4608234.157  181.845  peu_talús‐finca 

824  307025.836  4608225.164  181.847  peu_talús‐finca 

825  307032.217  4608259.941  183.407  finca 

826  307033.407  4608261.214  183.376  peu_talús‐finca 

827  307034.022  4608263.952  183.416  peu_talús‐finca 

828  307033.306  4608268.395  183.391  peu_talús‐finca 

829  307032.484  4608269.537  183.357  peu_talús‐finca 

830  307028.745  4608268.079  183.143  peu_talús‐finca 

831  307034.870  4608259.477  183.861  entrador_finca 

832  307036.564  4608259.785  184.048  entrador_finca 

833  307037.012  4608261.096  184.103  entrador_finca 

834  307042.573  4608260.528  184.112  camí 

835  307043.247  4608260.513  184.148  peu_talús 

836  307045.403  4608260.018  184.727  cap_talús 

837  307045.404  4608273.768  184.937  cap_talús 

838  307047.580  4608272.674  184.762  0 

839  307047.400  4608261.058  184.571  0 

840  307037.685  4608264.161  184.151  camí 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

841  307036.892  4608264.182  184.108  0 

842  307036.474  4608264.121  184.113  cap_talús 

843  307034.086  4608264.125  183.442  peu_talús 

845  307031.836  4608273.212  184.072  cap_talús 

846  307030.060  4608277.122  182.644  cap_talús 

847  307030.251  4608281.814  183.051  finca 

848  307036.307  4608288.250  183.826  camí 

849  307040.970  4608289.285  183.866  camí 

850  307041.834  4608289.442  183.804  0 

851  307044.679  4608289.057  183.590  finca 

852  307034.358  4608289.257  183.672  0 

853  307032.926  4608289.068  183.482  cap_talús 

854  307031.797  4608289.192  182.889  peu_talús 

855  307033.069  4608304.098  182.737  cap_talús 

856  307030.344  4608303.138  181.605  peu_talús 

857  307033.983  4608303.970  182.862  camí 

858  307035.917  4608304.426  182.884  0 

859  307038.154  4608305.154  182.883  camí 

860  307039.042  4608305.437  182.806  0 

861  307041.804  4608305.657  182.611  finca 

862  307037.964  4608332.070  182.320  0 

866  307025.983  4608331.391  181.308  finca 

867  307027.647  4608331.691  181.439  peu_talús 

868  307028.568  4608331.942  181.813  cap_talús 

869  307029.092  4608332.186  181.870  camí 

870  307032.871  4608333.116  181.969  camí 

871  307033.988  4608333.466  181.882  peu_talús 

872  307035.739  4608333.404  182.528  cap_talús 

873  307037.878  4608333.403  182.262  finca 

874  307027.095  4608372.206  182.385  finca 

875  307024.746  4608372.140  182.521  cap_talús 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

876  307023.247  4608371.744  181.835  peu_talús 

877  307022.598  4608371.626  181.837  camí 

878  307019.461  4608368.137  181.726  camí 

879  307018.403  4608367.708  181.609  0 

880  307016.556  4608366.354  181.467  finca 

881  307008.742  4608387.325  181.288  finca 

882  307011.192  4608388.340  181.524  0 

883  307012.285  4608388.884  181.647  camí 

884  307015.842  4608390.663  181.793  camí 

885  307016.752  4608391.086  181.705  peu_talús 

886  307018.703  4608392.373  182.821  cap_talús 

887  307019.997  4608393.993  182.301  finca 

888  306998.392  4608433.100  181.914  camí 

889  306999.199  4608433.522  181.820  peu_talús 

890  306992.900  4608431.188  181.695  0 

891  306994.545  4608432.223  181.814  camí 

892  306983.415  4608455.797  182.108  camí 

893  306981.444  4608454.566  181.881  0 

894  306987.407  4608458.114  182.177  peu_talús 

895  306986.354  4608458.163  182.203  camí 

896  306970.964  4608490.833  182.946  camí 

897  306971.749  4608491.340  182.950  peu_talús 

898  306967.442  4608489.735  182.869  camí 

899  306964.814  4608489.283  182.752  peu_talús 

900  306955.753  4608514.143  183.715  peu_talús 

901  306956.817  4608514.806  183.865  camí 

902  306960.361  4608516.488  183.936  camí 

903  306963.597  4608518.311  184.016  finca 

904  306953.067  4608542.216  185.038  finca 

905  306949.865  4608540.950  184.976  camí 

906  306946.699  4608538.885  184.841  camí 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

907  306945.666  4608537.225  184.620  peu_talús 

908  306935.187  4608553.050  185.360  finca 

909  306936.636  4608554.397  185.229  0 

910  306937.808  4608555.139  185.419  camí 

911  306941.675  4608557.410  185.569  camí 

912  306944.926  4608558.945  185.449  finca 

913  306934.088  4608569.018  185.949  camí 

914  306930.187  4608567.179  185.849  camí 

915  306928.760  4608566.394  185.761  0 

916  306926.002  4608564.662  185.424  finca 

917  306912.822  4608582.662  185.255  finca 

918  306917.008  4608585.260  185.596  0 

919  306918.868  4608586.537  185.934  camí 

920  306923.566  4608589.262  186.091  camí 

921  306926.238  4608590.895  186.083  finca 

922  306932.597  4608570.687  185.990  camí 

923  306934.667  4608570.585  185.924  0 

924  306919.529  4608605.901  186.191  finca 

925  306915.820  4608604.855  186.297  camí 

926  306911.125  4608603.223  186.285  camí 

927  306910.377  4608602.962  186.154  0 

928  306905.767  4608601.079  185.377  finca 

929  306900.313  4608616.458  185.616  finca 

930  306902.160  4608616.583  185.697  peu_talús‐finca 

931  306904.349  4608617.197  186.578  cap_talús 

932  306905.405  4608617.199  186.684  camí 

933  306910.463  4608617.988  186.716  camí 

934  306911.377  4608617.887  186.634  0 

935  306913.977  4608616.101  185.872  camí 

936  306910.150  4608621.782  186.942  LL‐110 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

937  306909.926  4608621.876  186.956  camí 

938  306904.565  4608623.730  186.946  LL‐110 

939  306901.084  4608622.705  185.388  peu_talús 

942  306929.327  4608552.597  185.166  finca 

943  306933.725  4608543.018  185.054  peu_talús 

944  306938.987  4608537.586  186.173  cap_talús‐bassa 

945  306942.605  4608536.314  186.242  cap_talús‐bassa 

946  306949.618  4608520.225  186.130  cap_talús‐bassa 

947  306956.618  4608501.799  186.157  cap_talús‐bassa 

948  306959.864  4608493.364  186.166  cap_talús‐bassa 

949  306960.396  4608490.311  185.984  cap_talús‐bassa 

950  306958.028  4608489.687  185.986  cap_talús‐bassa 

951  306962.976  4608483.733  182.025  peu_talús 

952  306964.847  4608484.337  182.306  peu_talús 

953  306967.494  4608466.965  181.399  finca 

954  306911.625  4608624.910  187.243  LL‐110 

956  306912.483  4608625.241  187.303  LL‐110 

957  306916.099  4608623.545  187.379  LL‐110 

958  306916.004  4608623.205  187.162  cap_talús 

959  306915.022  4608621.206  186.409  peu_talús 

960  306908.024  4608627.570  187.257  LL‐110 

961  306903.233  4608630.185  187.228  LL‐110 

962  306903.867  4608625.777  187.105  LL‐110 

963  306902.415  4608625.381  186.850  cap_talús 

964  306903.927  4608622.023  186.764  cap_talús 

965  306900.280  4608631.817  187.228  LL‐110 

966  306900.019  4608631.607  187.001  cap_talús 

968  306901.833  4608628.680  186.142  peu_talús 

969  306899.021  4608629.209  185.614  peu_talús 

1000  306180.131  4607364.629  171.100  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1001  306191.048  4607387.848  170.860  0 

1002  306204.435  4607414.485  170.450  0 

1010  306330.717  4607662.836  177.173  0 

1012  306394.524  4607689.198  175.050  0 

1013  306440.247  4607689.927  175.400  0 

1014  306453.536  4607706.070  174.380  0 

1015  306474.352  4607710.240  174.480  0 

1017  306527.224  4607766.053  174.461  0 

1018  306549.835  4607771.253  174.432  0 

1019  306564.704  4607766.513  174.331  0 

1020  306629.163  4607800.322  175.340  0 

1021  306666.978  4607832.999  177.220  0 

1022  306704.722  4607859.486  177.991  0 

1023  306726.224  4607877.910  179.230  0 

1024  306775.667  4607919.742  180.489  0 

1025  306748.040  4607890.753  179.810  0 

1026  306813.551  4607938.304  180.432  0 

1027  306845.417  4607942.088  180.230  0 

1028  306874.918  4607955.138  179.120  0 

1030  306924.083  4608002.643  178.050  camí 

1031  306923.389  4608005.166  178.013  0 

1033  306956.659  4608037.212  178.050  0 

1035  306983.361  4608106.180  179.800  0 

1036  306996.764  4608127.166  180.220  0 

1037  307012.635  4608170.444  180.760  0 

1038  307008.893  4608159.158  180.530  0 

1039  307024.315  4608180.402  180.850  0 

1040  307024.630  4608331.228  181.260  0 

1041  307045.460  4608305.749  182.600  0 

1042  306990.813  4608430.192  181.560  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1043  306990.424  4608459.363  182.160  0 

1045  306959.785  4608526.964  184.026  0 

1046  306956.642  4608525.154  183.870  0 

1047  306974.064  4608492.336  182.970  0 

1048  306252.752  4607578.879  170.610  0 

1051  306887.800  4608604.098  185.027  0 

1052  306918.829  4608543.956  184.693  0 

1053  306956.496  4608458.363  181.249  0 

1054  306979.918  4608403.097  181.058  0 

1055  306996.925  4608361.876  180.994  0 

1056  307009.727  4608309.241  181.044  0 

1057  307009.727  4608269.724  182.685  0 

1058  307001.850  4608198.150  179.661  0 

1059  306985.584  4608142.312  179.473  0 

1060  306966.135  4608093.366  179.610  0 

1061  306947.405  4608062.049  178.883  0 

1062  306916.631  4608012.612  176.844  0 

1063  306889.734  4607993.795  177.491  0 

1064  306814.646  4607955.180  177.537  0 

1065  306765.737  4607935.878  177.458  0 

1066  306733.239  4607919.645  175.535  0 

1067  306701.490  4607895.677  175.145  0 

1068  306664.069  4607855.832  175.086  0 

1069  306600.745  4607817.118  174.237  0 

1070  306550.276  4607795.966  174.209  0 

1071  306511.502  4607776.438  174.246  0 

1072  306489.345  4607763.894  173.811  0 

1075  306333.906  4607690.973  175.229  0 

1076  306301.655  4607666.131  175.248  0 

1077  306272.049  4607645.827  175.300  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1078  306247.184  4607616.558  173.033  0 

1079  306222.787  4607581.044  169.704  0 

1080  306192.998  4607543.659  168.742  0 

1081  306166.163  4607507.011  168.738  0 

1082  306149.875  4607492.461  171.730  0 

1083  306166.616  4607463.192  171.837  0 

1084  306173.005  4607441.635  171.918  0 

1085  306156.510  4607388.508  171.515  0 

1086  306134.574  4607336.155  171.476  0 

1093  306227.630  4607425.361  166.638  0 

1094  306225.652  4607435.780  166.649  0 

1095  306218.652  4607485.128  166.814  0 

1096  306220.809  4607503.272  166.904  0 

1097  306233.396  4607515.488  166.974  0 

1098  306256.413  4607540.458  168.040  0 

1099  306274.055  4607558.207  171.654  0 

1100  306280.708  4607576.352  172.529  0 

1101  306304.803  4607611.382  172.518  0 

1102  306326.920  4607632.041  172.400  0 

1103  306341.735  4607643.492  174.878  0 

1104  306378.596  4607656.607  174.862  0 

1105  306420.313  4607670.080  174.775  0 

1106  306441.982  4607673.569  174.790  0 

1107  306462.841  4607684.707  173.581  0 

1108  306479.564  4607698.539  173.628  0 

1109  306526.855  4607737.881  173.781  0 

1110  306530.732  4607740.320  173.818  0 

1111  306544.758  4607747.505  173.663  0 

1112  306597.263  4607771.039  173.721  0 

1113  306613.986  4607782.895  174.847  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1114  306647.895  4607802.375  174.846  0 

1115  306677.385  4607820.699  177.825  0 

1116  306735.889  4607850.738  177.814  0 

1117  306742.552  4607841.009  177.812  0 

1118  306765.130  4607859.385  177.839  0 

1119  306757.441  4607871.419  178.892  0 

1120  306787.940  4607896.768  178.749  0 

1121  306924.416  4607957.574  176.683  0 

1122  306941.332  4607977.290  176.346  0 

1123  306957.991  4608006.736  176.028  0 

1124  306989.058  4608060.933  177.992  0 

1125  307023.145  4608110.606  179.886  0 

1126  307039.833  4608174.064  180.737  0 

1127  307053.160  4608218.360  181.509  0 

1128  307061.874  4608246.270  183.480  0 

1129  307064.445  4608282.077  183.676  0 

1130  307051.887  4608330.727  182.657  0 

1131  307044.198  4608384.241  182.569  0 

1132  307007.486  4608456.250  183.018  0 

1133  306973.870  4608535.743  184.854  0 

1134  306945.678  4608578.504  185.304  0 

1135  306927.186  4608612.046  186.275  0 

1137  306933.240  4608573.280  185.020  0 

1138  306926.840  4608586.170  185.020  0 

1139  306922.430  4608595.650  185.020  0 

1140  306918.320  4608605.220  185.070  0 

1141  306918.020  4608606.580  185.070  0 

1142  306918.120  4608607.210  185.070  0 

1143  306918.480  4608607.620  185.070  0 

1144  306919.410  4608607.710  185.070  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1145  306920.890  4608607.040  185.070  0 

1146  306922.340  4608606.160  185.070  0 

1147  306932.270  4608601.230  185.030  0 

1148  306933.502  4608600.589  185.048  0 

1154  306883.050  4608627.540  185.310  0 

1155  306887.080  4608625.020  185.160  0 

1156  306891.090  4608622.490  185.050  0 

1157  306897.240  4608618.370  185.050  0 

1158  306916.580  4608575.350  184.940  0 

1159  306916.440  4608573.410  184.920  0 

1160  306915.390  4608570.020  184.890  0 

1161  306913.140  4608564.950  184.840  0 

1162  306912.330  4608562.400  184.810  0 

1163  306912.110  4608559.840  184.780  0 

1164  306912.552  4608556.122  184.666  0 

1165  307048.910  4608281.420  183.640  0 

1166  307048.250  4608285.070  183.470  0 

1167  307047.240  4608289.040  183.260  0 

1168  307046.240  4608293.000  183.060  0 

1169  307044.900  4608300.260  182.690  0 

1170  307043.680  4608311.040  182.480  0 

1171  307042.470  4608321.830  182.310  0 

1172  307040.990  4608330.860  182.290  0 

1173  307039.770  4608337.570  182.300  0 

1174  307038.130  4608343.750  182.420  0 

1175  307036.430  4608349.910  182.440  0 

1176  307034.800  4608355.240  182.200  0 

1177  307033.110  4608360.550  181.880  0 

1178  307031.500  4608366.320  181.880  0 

1179  307029.560  4608372.180  181.900  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1180  307026.260  4608380.250  181.980  0 

1181  307022.920  4608388.300  182.070  0 

1182  307018.370  4608399.080  182.160  0 

1183  307013.820  4608409.870  182.260  0 

1184  307008.620  4608422.290  182.620  0 

1185  307000.520  4608440.400  182.620  0 

1186  306992.420  4608458.510  182.610  0 

1187  306979.040  4608487.840  182.790  0 

1188  306966.701  4608513.463  183.213  0 

1189  306949.621  4608473.987  181.340  0 

1190  306951.570  4608475.310  181.340  0 

1191  306953.680  4608476.270  181.340  0 

1192  306956.880  4608477.130  181.340  0 

1193  306960.110  4608477.560  181.340  0 

1194  306962.720  4608477.540  181.340  0 

1195  306964.010  4608477.180  181.340  0 

1196  306965.210  4608476.460  181.340  0 

1197  306967.060  4608474.710  181.340  0 

1198  306969.260  4608471.970  181.330  0 

1199  306971.200  4608469.070  181.330  0 

1200  306973.560  4608465.480  181.330  0 

1201  306975.930  4608461.900  181.330  0 

1202  306987.260  4608437.220  181.190  0 

1203  306993.840  4608421.000  181.090  0 

1204  307000.430  4608404.770  181.020  0 

1205  307005.530  4608392.570  181.010  0 

1206  307010.680  4608380.400  181.020  0 

1207  307012.620  4608375.090  181.020  0 

1208  307012.910  4608372.360  181.020  0 

1209  307012.730  4608371.020  181.020  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1210  307012.250  4608369.730  181.020  0 

1211  307011.490  4608368.510  181.020  0 

1212  307009.710  4608366.800  181.020  0 

1213  307006.370  4608365.020  181.020  0 

1214  307002.730  4608363.840  181.020  0 

1215  307000.270  4608363.320  181.020  0 

1216  306996.510  4608363.240  181.020  0 

1217  306996.351  4608363.268  181.020  0 

1218  307027.860  4608315.710  181.480  0 

1219  307026.990  4608307.690  181.450  0 

1220  307026.730  4608301.810  181.450  0 

1221  307026.590  4608298.870  181.450  0 

1222  307026.190  4608295.940  181.450  0 

1223  307025.850  4608295.080  181.450  0 

1224  307024.920  4608293.990  181.450  0 

1225  307023.850  4608292.980  181.450  0 

1226  307016.560  4608285.970  181.450  0 

1227  307012.770  4608282.690  181.460  0 

1228  307009.727  4608280.313  181.460  0 

1229  307061.749  4608245.868  183.455  0 

1230  307060.150  4608245.830  183.400  0 

1231  307058.700  4608245.880  183.350  0 

1232  307057.350  4608246.230  183.320  0 

1233  307054.270  4608247.730  183.310  0 

1234  307051.310  4608249.670  183.350  0 

1235  307048.340  4608251.880  183.400  0 

1236  307047.230  4608253.150  183.430  0 

1237  307046.770  4608254.660  183.470  0 

1238  307047.110  4608258.350  183.620  0 

1239  307047.800  4608262.040  183.790  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1240  307048.680  4608266.470  183.910  0 

1241  307049.460  4608270.910  183.940  0 

1242  307049.580  4608274.320  183.890  0 

1243  307049.310  4608277.730  183.780  0 

1244  307056.736  4608229.813  181.802  0 

1245  307047.220  4608234.230  181.700  0 

1246  307029.220  4608245.120  181.710  0 

1247  307025.990  4608234.230  181.470  0 

1248  307022.910  4608223.220  181.400  0 

1249  307022.340  4608221.300  181.400  0 

1250  307021.390  4608219.450  181.400  0 

1251  307020.430  4608218.740  181.400  0 

1252  307019.280  4608218.530  181.400  0 

1253  307004.088  4608218.485  181.400  0 

1254  307002.100  4608200.428  179.729  0 

1255  307003.420  4608200.880  179.770  0 

1256  307007.980  4608201.730  179.770  0 

1257  307010.290  4608201.820  179.770  0 

1258  307012.570  4608201.610  179.770  0 

1259  307014.120  4608201.240  179.770  0 

1260  307016.290  4608200.170  179.770  0 

1261  307017.170  4608199.360  179.770  0 

1262  307017.840  4608198.350  179.770  0 

1263  307018.400  4608196.220  179.760  0 

1264  307018.340  4608194.580  179.740  0 

1265  307017.040  4608189.740  179.680  0 

1266  307012.140  4608174.010  179.510  0 

1267  307007.000  4608158.310  179.420  0 

1268  307004.680  4608151.040  179.420  0 

1269  307003.270  4608147.460  179.420  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1270  307001.380  4608143.920  179.420  0 

1271  307000.550  4608143.010  179.420  0 

1272  306998.920  4608142.180  179.420  0 

1273  306997.130  4608141.880  179.420  0 

1274  306991.350  4608142.070  179.320  0 

1275  306985.788  4608143.012  179.126  0 

1276  307012.370  4608133.800  180.290  0 

1277  307011.950  4608126.650  180.160  0 

1278  307011.470  4608119.500  179.900  0 

1279  307011.190  4608117.930  179.830  0 

1280  307010.620  4608116.460  179.750  0 

1281  307008.820  4608113.730  179.560  0 

1282  307004.150  4608108.790  179.260  0 

1283  307002.150  4608106.990  179.190  0 

1284  306999.960  4608105.410  179.140  0 

1285  306995.660  4608102.260  179.050  0 

1286  306993.390  4608099.640  179.010  0 

1287  306987.170  4608089.680  178.920  0 

1288  306980.980  4608079.700  178.810  0 

1289  306970.200  4608062.280  178.280  0 

1290  306959.430  4608044.860  177.730  0 

1291  306950.010  4608028.520  177.410  0 

1292  306942.700  4608015.490  177.230  0 

1293  306941.580  4608012.160  176.880  0 

1294  306940.470  4608008.840  176.540  0 

1295  306940.440  4608008.160  176.460  0 

1296  306940.740  4608007.690  176.400  0 

1297  306941.810  4608007.080  176.300  0 

1298  306946.200  4608005.710  176.080  0 

1299  306954.790  4608001.079  175.724  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1300  306755.824  4607851.810  177.884  0 

1301  306751.490  4607861.280  178.780  0 

1302  306749.020  4607866.850  179.260  0 

1303  306746.520  4607872.420  179.460  0 

1304  306673.912  4607818.541  177.820  0 

1305  306673.260  4607822.000  177.820  0 

1306  306673.430  4607823.890  177.820  0 

1307  306674.340  4607825.500  177.820  0 

1308  306677.870  4607828.490  177.820  0 

1309  306681.590  4607831.050  177.820  0 

1310  306695.310  4607840.510  177.820  0 

1311  306709.040  4607849.950  177.830  0 

1312  306718.250  4607856.150  177.820  0 

1313  306727.540  4607862.220  177.810  0 

1314  306729.520  4607863.110  177.810  0 

1315  306731.180  4607863.430  177.810  0 

1316  306733.730  4607863.330  177.810  0 

1317  306736.080  4607862.540  177.810  0 

1318  306738.220  4607861.190  177.810  0 

1319  306741.030  4607858.690  177.810  0 

1320  306743.570  4607855.700  177.810  0 

1321  306745.760  4607852.620  177.810  0 

1322  306748.470  4607847.920  177.810  0 

1323  306749.169  4607846.394  177.810  0 

1324  306920.651  4608019.070  176.874  0 

1325  306921.660  4608018.190  176.890  0 

1326  306922.840  4608016.710  176.890  0 

1327  306923.460  4608015.390  176.890  0 

1328  306923.920  4608013.280  176.890  0 

1329  306923.790  4608011.280  176.890  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1330  306922.800  4608008.180  176.890  0 

1331  306921.720  4608005.860  176.890  0 

1332  306919.630  4608002.520  176.890  0 

1333  306917.020  4607999.460  176.890  0 

1334  306912.390  4607995.550  176.890  0 

1335  306907.880  4607991.740  176.890  0 

1336  306904.560  4607988.320  176.920  0 

1337  306901.230  4607984.890  176.960  0 

1338  306897.790  4607981.420  177.000  0 

1339  306894.140  4607978.130  177.030  0 

1340  306889.500  4607974.830  177.050  0 

1341  306882.030  4607970.750  177.030  0 

1342  306874.290  4607967.160  177.030  0 

1343  306861.620  4607961.390  177.100  0 

1344  306848.870  4607955.790  177.180  0 

1345  306827.400  4607946.880  177.340  0 

1346  306805.940  4607937.960  177.510  0 

1347  306792.590  4607931.960  177.630  0 

1348  306779.250  4607925.830  177.700  0 

1349  306773.520  4607923.550  177.700  0 

1350  306767.720  4607921.720  177.700  0 

1351  306765.510  4607921.390  177.700  0 

1352  306763.790  4607921.500  177.700  0 

1353  306761.260  4607922.250  177.700  0 

1354  306758.980  4607923.710  177.700  0 

1355  306755.760  4607927.030  177.770  0 

1356  306753.515  4607929.773  177.818  0 

1357  306862.770  4607951.380  178.230  0 

1358  306875.300  4607955.810  177.930  0 

1359  306881.530  4607958.130  177.800  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1360  306887.670  4607960.750  177.680  0 

1361  306893.630  4607963.920  177.570  0 

1362  306897.890  4607966.650  177.490  0 

1363  306904.040  4607971.140  177.390  0 

1364  306910.050  4607975.890  177.290  0 

1365  306918.540  4607983.020  177.170  0 

1366  306922.500  4607986.850  177.130  0 

1367  306926.190  4607990.990  177.100  0 

1368  306929.200  4607994.840  177.090  0 

1369  306931.030  4607996.810  176.830  0 

1370  306932.860  4607998.780  176.570  0 

1371  306933.480  4607999.120  176.500  0 

1372  306934.660  4607999.070  176.430  0 

1373  306935.810  4607998.660  176.370  0 

1374  306948.700  4607992.400  175.950  0 

1375  306949.606  4607991.916  175.923  0 

1376  306693.300  4607875.920  177.280  0 

1377  306696.620  4607880.480  177.330  0 

1378  306699.280  4607883.470  177.370  0 

1379  306703.980  4607887.300  177.420  0 

1380  306708.790  4607891.010  177.470  0 

1381  306715.800  4607896.960  177.500  0 

1382  306722.810  4607902.890  177.520  0 

1383  306730.560  4607909.270  177.730  0 

1384  306738.390  4607915.570  177.930  0 

1385  306741.400  4607917.840  177.940  0 

1386  306744.660  4607919.960  177.930  0 

1387  306746.710  4607920.880  177.920  0 

1388  306748.800  4607921.240  177.900  0 

1389  306750.930  4607920.830  177.900  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1390  306753.010  4607919.570  177.890  0 

1391  306754.690  4607917.720  177.780  0 

1392  306755.830  4607915.640  177.660  0 

1393  306756.630  4607913.830  177.650  0 

1394  306756.730  4607912.940  177.650  0 

1395  306756.350  4607912.270  177.660  0 

1396  306753.050  4607910.000  177.730  0 

1397  306749.670  4607907.850  177.790  0 

1398  306744.720  4607904.760  177.870  0 

1399  306739.780  4607901.650  177.930  0 

1400  306735.030  4607898.100  177.950  0 

1401  306732.900  4607896.030  177.940  0 

1402  306731.020  4607893.720  177.930  0 

1403  306728.570  4607889.280  177.900  0 

1404  306726.300  4607884.780  177.860  0 

1405  306722.320  4607878.250  177.810  0 

1406  306720.190  4607875.080  177.780  0 

1407  306717.830  4607872.030  177.740  0 

1408  306712.560  4607866.600  177.640  0 

1409  306706.770  4607861.770  177.530  0 

1410  306699.250  4607855.960  177.390  0 

1411  306691.550  4607850.410  177.240  0 

1412  306683.130  4607844.790  177.030  0 

1413  306674.710  4607839.190  176.800  0 

1414  306669.130  4607835.310  176.790  0 

1415  306663.570  4607831.500  176.790  0 

1416  306663.080  4607831.410  176.750  0 

1417  306662.310  4607831.910  176.630  0 

1418  306661.590  4607832.710  176.550  0 

1419  306661.020  4607834.060  176.540  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1420  306661.150  4607835.130  176.540  0 

1421  306661.900  4607836.720  176.550  0 

1422  306662.880  4607838.130  176.530  0 

1423  306665.880  4607842.120  176.390  0 

1424  306669.080  4607845.950  176.260  0 

1425  306673.440  4607850.400  176.120  0 

1426  306677.620  4607855.000  176.120  0 

1427  306681.500  4607859.940  176.270  0 

1428  306685.390  4607864.880  176.420  0 

1429  306689.970  4607871.360  177.220  0 

1430  306740.102  4607923.073  175.540  0 

1431  306739.370  4607921.990  175.540  0 

1432  306736.760  4607919.000  175.540  0 

1433  306733.830  4607916.310  175.540  0 

1434  306721.920  4607907.040  175.500  0 

1435  306710.100  4607897.870  175.400  0 

1436  306701.810  4607890.930  175.200  0 

1437  306697.820  4607887.280  175.080  0 

1438  306694.050  4607883.380  175.030  0 

1439  306691.450  4607879.820  175.030  0 

1440  306688.300  4607873.970  175.030  0 

1441  306686.710  4607871.070  175.030  0 

1442  306684.880  4607868.320  175.030  0 

1443  306681.600  4607864.030  175.030  0 

1444  306678.190  4607859.830  175.030  0 

1445  306674.430  4607855.510  175.030  0 

1446  306670.640  4607851.220  175.030  0 

1447  306667.070  4607847.380  175.030  0 

1448  306663.500  4607843.550  175.030  0 

1449  306661.110  4607840.430  175.030  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1450  306658.000  4607835.370  175.030  0 

1451  306654.640  4607830.460  175.030  0 

1452  306651.620  4607827.210  175.030  0 

1453  306648.260  4607824.260  175.030  0 

1454  306642.630  4607820.250  175.030  0 

1455  306636.610  4607816.700  175.030  0 

1456  306632.490  4607814.810  175.030  0 

1457  306630.380  4607814.220  175.030  0 

1458  306628.290  4607813.940  175.030  0 

1459  306627.120  4607814.100  175.030  0 

1460  306625.440  4607815.020  175.030  0 

1461  306623.950  4607816.550  175.030  0 

1462  306623.630  4607817.410  174.990  0 

1463  306623.810  4607818.790  174.860  0 

1464  306623.740  4607820.070  174.730  0 

1465  306621.860  4607822.890  174.500  0 

1466  306620.890  4607824.310  174.410  0 

1467  306620.150  4607825.830  174.360  0 

1468  306619.234  4607828.422  174.326  0 

1469  306612.756  4607824.461  173.900  0 

1470  306612.930  4607824.090  173.900  0 

1471  306614.800  4607819.180  173.870  0 

1472  306616.000  4607814.240  173.840  0 

1473  306615.860  4607812.160  173.850  0 

1474  306614.790  4607810.100  173.900  0 

1475  306613.740  4607808.860  173.940  0 

1476  306612.100  4607807.430  174.010  0 

1477  306610.340  4607806.170  174.080  0 

1478  306605.600  4607802.800  174.250  0 

1479  306600.720  4607799.680  174.410  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1480  306593.170  4607795.580  174.610  0 

1481  306585.610  4607791.510  174.700  0 

1482  306574.210  4607784.880  174.550  0 

1483  306562.780  4607778.270  174.360  0 

1484  306558.990  4607776.370  174.340  0 

1485  306553.110  4607773.960  174.310  0 

1486  306547.090  4607771.890  174.300  0 

1487  306542.970  4607770.850  174.310  0 

1488  306536.670  4607769.760  174.340  0 

1489  306533.550  4607769.110  174.350  0 

1490  306530.510  4607768.190  174.360  0 

1491  306522.150  4607764.790  174.380  0 

1492  306513.930  4607761.050  174.390  0 

1493  306503.360  4607755.580  174.200  0 

1494  306498.080  4607752.780  174.040  0 

1495  306492.590  4607750.170  173.920  0 

1496  306488.940  4607749.040  174.090  0 

1497  306485.210  4607748.490  174.090  0 

1498  306483.160  4607748.420  173.850  0 

1499  306481.100  4607748.590  173.600  0 

1500  306478.750  4607749.020  173.320  0 

1501  306476.520  4607749.990  173.060  0 

1502  306474.976  4607751.203  172.985  0 

1503  306610.358  4607780.323  174.840  0 

1504  306609.620  4607782.400  174.840  0 

1505  306609.550  4607783.670  174.840  0 

1506  306609.890  4607784.840  174.840  0 

1507  306610.860  4607786.300  174.840  0 

1508  306612.770  4607788.150  174.840  0 

1509  306614.990  4607789.670  174.840  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1510  306625.340  4607795.540  174.840  0 

1511  306635.920  4607800.960  174.840  0 

1512  306641.180  4607803.340  174.840  0 

1513  306646.490  4607805.370  174.840  0 

1514  306648.190  4607805.770  174.840  0 

1515  306650.870  4607805.640  174.840  0 

1516  306652.170  4607805.180  174.840  0 

1517  306652.289  4607805.106  174.840  0 

1518  306541.741  4607745.960  173.690  0 

1519  306538.160  4607751.580  173.720  0 

1520  306537.690  4607752.810  173.720  0 

1521  306537.600  4607754.880  173.720  0 

1522  306537.930  4607755.800  173.720  0 

1523  306538.570  4607756.530  173.720  0 

1524  306540.240  4607757.570  173.720  0 

1525  306542.840  4607758.690  173.720  0 

1526  306545.510  4607759.600  173.720  0 

1527  306556.700  4607762.780  173.720  0 

1528  306562.240  4607764.470  173.720  0 

1529  306567.520  4607766.760  173.720  0 

1530  306576.870  4607771.730  173.770  0 

1531  306586.220  4607776.710  173.820  0 

1532  306591.130  4607779.330  173.820  0 

1533  306596.040  4607781.940  173.810  0 

1534  306597.670  4607782.410  173.810  0 

1535  306599.020  4607782.380  173.810  0 

1536  306600.970  4607781.730  173.810  0 

1537  306602.520  4607780.410  173.810  0 

1538  306605.038  4607776.551  173.800  0 

1539  306487.719  4607705.324  173.677  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1540  306486.950  4607707.030  173.700  0 

1541  306485.700  4607708.610  173.720  0 

1542  306483.230  4607710.740  173.750  0 

1543  306482.270  4607711.820  173.760  0 

1544  306481.800  4607712.980  173.780  0 

1545  306481.890  4607714.380  173.820  0 

1546  306482.760  4607716.660  173.900  0 

1547  306484.250  4607718.620  173.950  0 

1548  306490.780  4607724.650  173.960  0 

1549  306497.400  4607730.510  173.950  0 

1550  306505.000  4607737.100  173.940  0 

1551  306512.650  4607743.650  173.930  0 

1552  306517.330  4607747.100  173.920  0 

1553  306522.270  4607750.070  173.900  0 

1554  306523.520  4607750.560  173.890  0 

1555  306525.630  4607750.650  173.880  0 

1556  306526.610  4607750.340  173.880  0 

1557  306527.420  4607749.760  173.870  0 

1558  306530.270  4607746.480  173.860  0 

1559  306533.551  4607741.764  173.842  0 

1560  306454.173  4607680.078  173.560  0 

1561  306453.800  4607681.140  173.560  0 

1562  306453.080  4607684.420  173.560  0 

1563  306452.620  4607688.440  173.560  0 

1564  306452.820  4607690.480  173.570  0 

1565  306453.420  4607692.470  173.570  0 

1566  306454.300  4607694.050  173.580  0 

1567  306456.090  4607696.000  173.590  0 

1568  306458.280  4607697.740  173.600  0 

1569  306460.330  4607699.030  173.600  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1570  306461.360  4607699.290  173.600  0 

1571  306462.210  4607698.960  173.600  0 

1572  306464.680  4607696.300  173.600  0 

1573  306467.140  4607693.570  173.600  0 

1574  306469.974  4607690.607  173.600  0 

1575  306335.984  4607639.047  174.760  0 

1576  306334.840  4607642.110  174.760  0 

1577  306334.530  4607644.810  174.760  0 

1578  306334.740  4607647.640  174.990  0 

1579  306335.240  4607649.000  174.990  0 

1580  306336.000  4607650.280  174.990  0 

1581  306338.140  4607652.950  174.990  0 

1582  306342.240  4607656.850  174.990  0 

1583  306345.560  4607659.270  174.990  0 

1584  306350.850  4607662.350  174.990  0 

1585  306356.450  4607665.090  174.990  0 

1586  306371.170  4607671.840  174.900  0 

1587  306378.620  4607674.800  174.830  0 

1588  306386.280  4607677.270  174.790  0 

1589  306400.040  4607680.730  174.750  0 

1590  306413.910  4607683.750  174.730  0 

1591  306424.730  4607685.670  174.730  0 

1592  306435.580  4607687.040  174.730  0 

1593  306437.570  4607687.160  174.730  0 

1594  306439.060  4607687.070  174.730  0 

1595  306441.240  4607686.420  174.730  0 

1596  306443.290  4607684.960  174.730  0 

1597  306444.110  4607683.940  174.730  0 

1598  306444.890  4607682.040  174.730  0 

1599  306445.260  4607679.090  174.730  0 

 

 



Annex nº2 - Cartografia i Topografia   

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                  18 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1600  306445.870  4607676.230  174.730  0 

1601  306446.083  4607675.759  174.730  0 

1602  306368.957  4607700.504  175.210  0 

1603  306369.180  4607700.010  175.210  0 

1604  306371.970  4607694.300  175.210  0 

1605  306372.440  4607692.850  175.210  0 

1606  306372.630  4607690.780  175.210  0 

1607  306372.410  4607689.820  175.210  0 

1608  306371.940  4607688.930  175.210  0 

1609  306371.010  4607687.900  175.210  0 

1610  306369.270  4607686.630  175.210  0 

1611  306367.390  4607685.530  175.210  0 

1612  306355.850  4607679.010  175.210  0 

1613  306344.380  4607672.380  175.210  0 

1614  306330.900  4607664.210  175.210  0 

1615  306317.410  4607656.050  175.210  0 

1616  306310.480  4607651.860  175.210  0 

1617  306303.540  4607647.660  175.210  0 

1618  306302.150  4607646.240  175.320  0 

1619  306274.623  4607559.758  172.381  0 

1620  306267.950  4607566.560  172.350  0 

1621  306266.620  4607568.230  172.360  0 

1622  306265.250  4607571.210  172.390  0 

1623  306264.940  4607572.770  172.420  0 

1624  306264.950  4607574.270  172.430  0 

1625  306265.370  4607576.400  172.440  0 

1626  306266.500  4607579.620  172.450  0 

1627  306268.070  4607582.690  172.470  0 

1628  306273.050  4607591.110  172.570  0 

1629  306278.030  4607599.470  172.660  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1630  306283.330  4607608.460  172.610  0 

1631  306288.660  4607617.450  172.550  0 

1632  306289.800  4607619.070  172.550  0 

1633  306292.240  4607621.520  172.550  0 

1634  306301.020  4607627.600  172.550  0 

1635  306308.750  4607632.810  172.510  0 

1636  306316.730  4607637.560  172.460  0 

1637  306318.540  4607638.450  172.440  0 

1638  306321.510  4607639.220  172.400  0 

1639  306322.970  4607639.180  172.390  0 

1640  306324.310  4607638.750  172.380  0 

1641  306325.600  4607637.900  172.380  0 

1642  306327.260  4607636.210  172.380  0 

1643  306328.520  4607634.190  172.380  0 

1644  306328.827  4607633.515  172.380  0 

1645  306296.200  4607642.190  175.320  0 

1646  306290.260  4607638.140  175.320  0 

1647  306288.220  4607637.200  175.320  0 

1648  306286.510  4607636.880  175.320  0 

1649  306283.850  4607636.890  175.320  0 

1650  306281.310  4607637.370  175.320  0 

1651  306276.720  4607638.890  175.320  0 

1652  306273.370  4607640.350  175.320  0 

1653  306269.299  4607642.589  175.320  0 

1654  306259.515  4607631.072  172.957  0 

1655  306263.520  4607628.380  172.950  0 

1656  306269.420  4607624.710  172.950  0 

1657  306275.280  4607620.900  172.950  0 

1658  306275.940  4607619.840  172.950  0 

1659  306275.970  4607618.800  172.950  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1660  306274.920  4607615.530  172.950  0 

1661  306272.610  4607610.560  172.950  0 

1662  306271.130  4607608.170  172.950  0 

1663  306269.210  4607605.810  172.950  0 

1664  306267.460  4607603.750  172.950  0 

1665  306266.560  4607603.110  172.950  0 

1666  306265.630  4607603.200  172.950  0 

1667  306262.630  4607605.070  172.950  0 

1668  306247.196  4607616.572  173.039  0 

1669  306259.100  4607586.680  171.740  0 

1670  306256.320  4607585.680  171.900  0 

1671  306254.300  4607585.450  171.860  0 

1672  306252.240  4607585.830  171.770  0 

1673  306249.500  4607586.690  171.770  0 

1674  306247.060  4607588.120  171.770  0 

1675  306238.380  4607595.810  171.570  0 

1676  306234.996  4607598.817  171.491  0 

1677  306228.459  4607589.301  169.710  0 

1678  306234.320  4607584.310  169.710  0 

1679  306243.540  4607576.250  169.710  0 

1680  306244.610  4607574.680  169.710  0 

1681  306244.980  4607573.240  169.710  0 

1682  306244.990  4607570.890  169.710  0 

1683  306244.530  4607568.650  169.710  0 

1684  306243.790  4607566.540  169.710  0 

1685  306242.170  4607563.540  169.720  0 

1686  306241.090  4607562.330  169.720  0 

1687  306239.820  4607561.460  169.720  0 

1688  306238.780  4607561.150  169.720  0 

1689  306236.810  4607561.350  169.720  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1690  306235.290  4607561.960  169.720  0 

1691  306233.050  4607563.330  169.720  0 

1692  306231.050  4607564.860  169.720  0 

1693  306226.490  4607568.480  169.710  0 

1694  306222.250  4607572.390  169.700  0 

1695  306218.837  4607576.087  169.700  0 

1696  306215.671  4607572.114  168.920  0 

1697  306216.320  4607571.520  168.920  0 

1698  306224.310  4607563.460  168.920  0 

1699  306227.950  4607559.240  168.910  0 

1700  306231.150  4607554.900  168.910  0 

1701  306231.420  4607553.780  168.910  0 

1702  306230.760  4607551.870  168.910  0 

1703  306229.540  4607550.090  168.910  0 

1704  306226.830  4607546.980  168.900  0 

1705  306221.630  4607542.140  168.840  0 

1706  306213.530  4607535.390  168.710  0 

1707  306209.720  4607531.790  168.660  0 

1708  306206.290  4607527.750  168.630  0 

1709  306199.370  4607518.280  168.630  0 

1710  306197.920  4607515.790  168.630  0 

1711  306196.240  4607511.910  168.640  0 

1712  306195.370  4607507.790  168.630  0 

1713  306194.580  4607497.400  168.590  0 

1714  306193.920  4607487.010  168.560  0 

1715  306193.630  4607481.200  168.560  0 

1716  306193.250  4607475.400  168.560  0 

1717  306193.050  4607474.950  168.560  0 

1718  306192.670  4607474.860  168.560  0 

1719  306191.710  4607475.270  168.560  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1720  306189.980  4607476.650  168.560  0 

1721  306188.580  4607478.120  168.560  0 

1722  306181.340  4607487.120  168.540  0 

1723  306174.070  4607496.100  168.580  0 

1724  306170.210  4607500.820  168.650  0 

1725  306166.350  4607505.540  168.720  0 

1727  306241.646  4607524.438  168.398  0 

1728  306238.910  4607527.030  168.340  0 

1729  306232.310  4607533.330  168.170  0 

1730  306231.840  4607534.380  168.170  0 

1731  306231.940  4607535.350  168.170  0 

1732  306232.570  4607536.850  168.170  0 

1733  306233.490  4607538.100  168.170  0 

1734  306241.390  4607546.380  167.960  0 

1735  306249.350  4607554.600  167.800  0 

1736  306252.530  4607557.880  167.800  0 

1737  306255.730  4607561.060  167.800  0 

1738  306256.290  4607561.380  167.800  0 

1739  306257.440  4607561.260  167.800  0 

1740  306259.300  4607560.050  167.800  0 

1741  306260.970  4607558.540  167.800  0 

1742  306267.908  4607552.024  167.800  0 

1746  306218.310  4607411.080  166.550  0 

1747  306216.370  4607413.940  166.550  0 

1748  306213.630  4607419.210  166.550  0 

1749  306212.040  4607423.340  166.550  0 

1750  306210.330  4607429.740  166.550  0 

1751  306209.250  4607436.270  166.560  0 

1752  306208.370  4607448.340  166.620  0 

1753  306207.530  4607460.380  166.690  0 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1754  306205.810  4607471.470  166.730  0 

1755  306204.100  4607482.560  166.770  0 

1756  306203.830  4607486.550  166.790  0 

1757  306204.100  4607492.580  166.820  0 

1758  306205.070  4607498.600  166.860  0 

1759  306206.180  4607502.510  166.890  0 

1760  306208.650  4607508.010  166.950  0 

1761  306211.950  4607513.300  166.980  0 

1762  306214.040  4607516.050  166.980  0 

1763  306217.520  4607519.620  166.980  0 

1764  306221.660  4607522.850  166.980  0 

1765  306224.550  4607524.540  166.980  0 

1766  306226.020  4607524.940  166.980  0 

1767  306227.420  4607524.790  166.980  0 

1768  306231.580  4607522.730  166.980  0 

1769  306235.590  4607520.000  166.980  0 

1770  306236.767  4607519.145  166.980  0 

1771  306159.388  4607500.959  171.703  0 

1772  306159.980  4607500.280  171.700  0 

1773  306173.280  4607484.690  171.810  0 

1774  306179.700  4607476.510  171.890  0 

1775  306182.840  4607472.140  171.930  0 

1776  306185.930  4607467.510  171.950  0 

1777  306187.980  4607463.860  171.960  0 

1778  306189.390  4607460.600  171.970  0 

1779  306191.120  4607454.740  171.980  0 

1780  306191.920  4607450.280  171.980  0 

1781  306192.550  4607443.530  171.970  0 

1782  306192.780  4607436.810  171.950  0 

1783  306192.840  4607429.930  171.900  0 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1784  306192.610  4607424.710  171.850  0 

1785  306192.180  4607420.820  171.810  0 

1786  306190.950  4607415.070  171.740  0 

1787  306189.990  4607412.280  171.710  0 

1788  306188.780  4607409.550  171.670  0 

1789  306183.210  4607399.340  171.460  0 

1790  306177.640  4607389.380  171.290  0 

1791  306173.930  4607382.410  171.330  0 

1792  306172.320  4607379.380  171.350  0 

1793  306167.120  4607369.300  171.470  0 

1794  306161.260  4607356.980  171.500  0 

1795  306153.220  4607338.170  171.510  0 

1796  306145.890  4607319.080  171.430  0 

1797  306143.110  4607310.790  171.290  0 

1798  306264.227  4607597.297  171.853  camí 

1799  306258.650  4607600.370  171.490  camí 

1800  306249.950  4607607.800  171.360  camí 

1801  306244.275  4607612.323  171.442  camí 

1802  306243.003  4607610.472  171.440  camí 

1803  306248.520  4607606.070  171.360  camí 

1804  306451.133  4607678.455  173.932  camí 

1805  306450.730  4607679.510  173.920  camí 

1806  306449.670  4607683.090  173.960  camí 

1807  306446.311  4607693.321  174.744  camí 

1808  306447.870  4607682.670  173.960  camí 

1809  306448.980  4607678.920  173.920  camí 

1810  306449.495  4607677.580  173.935  camí 

1811  306532.430  4607749.300  174.180  camí 

1812  306535.909  4607742.972  174.068  camí 

1813  306534.370  4607750.380  174.180  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1814  306537.885  4607743.985  174.067  camí 

1815  306149.958  4607297.309  171.200  peu_talús 

1816  306169.377  4607346.469  171.320  peu_talús 

1817  306175.327  4607382.974  172.060  arq 

1818  307020.646  4608362.166  181.766  camí 

1819  307021.520  4608358.950  181.740  camí 

1820  307019.680  4608359.760  181.330  camí 

1821  307017.270  4608360.430  181.230  camí 

1822  307014.720  4608360.560  181.260  camí 

1823  307009.790  4608360.130  181.330  camí 

1824  307003.410  4608359.510  181.140  camí 

1825  306997.639  4608358.940  180.968  camí 

1826  306998.037  4608357.304  180.975  camí 

1827  307003.570  4608357.850  181.140  camí 

1828  307009.950  4608358.470  181.330  camí 

1829  307014.750  4608358.890  181.260  camí 

1830  307017.000  4608358.770  181.230  camí 

1831  307019.120  4608358.180  181.330  camí 

1832  307021.170  4608357.290  181.520  camí 

1833  307022.080  4608356.890  181.720  camí 

1834  307022.920  4608353.810  181.700  camí 

1835  307018.469  4608358.030  181.418  rotura 

1836  307020.602  4608357.171  181.522  rotura 

1837  307059.860  4608239.818  183.708  camí 

1838  307056.560  4608241.350  183.570  camí 

1839  307059.029  4608237.156  183.723  camí 

1840  307055.380  4608238.850  183.570  camí 

1841  307050.198  4608240.905  183.803  camí 

1842  306742.078  4607872.490  178.968  camí 

1843  306746.750  4607862.930  178.880  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

1844  306748.610  4607859.450  178.570  camí 

1845  306753.484  4607849.906  177.915  camí 

1846  306741.950  4607864.800  179.070  camí 

1847  306743.810  4607861.350  178.880  camí 

1848  306745.660  4607857.900  178.570  camí 

1849  306750.836  4607847.751  177.871  camí 

1850  306739.806  4607867.601  179.120  camí 

1852  306663.360  4607810.370  177.070  camí 

1853  306661.030  4607814.600  177.040  camí 

1855  306661.370  4607809.290  177.070  camí 

1856  306659.050  4607813.500  177.040  camí 

1857  306604.980  4607786.680  174.820  camí 

1858  306606.820  4607781.760  174.950  camí 

1859  306608.211  4607778.801  174.980  camí 

1860  306606.717  4607777.741  174.890  camí 

1861  306605.160  4607781.060  174.830  camí 

1862  306603.290  4607786.050  174.710  camí 

2015  306266.537  4607639.339  175.320  superf. 

2016  306266.870  4607639.150  175.320  superf. 

2017  306268.002  4607641.062  175.320  superf. 

2018  306274.620  4607634.980  175.300  superf. 

2019  306275.660  4607636.940  175.300  superf. 

2020  306932.160  4608020.700  177.970  superf. 

2021  306932.720  4608020.390  177.990  superf. 

2022  306933.550  4608020.490  178.030  superf. 

2023  306934.280  4608021.150  178.060  superf. 

2024  306936.370  4608024.580  178.080  superf. 

2025  306938.180  4608028.000  178.060  superf. 

2026  306941.240  4608033.150  178.020  superf. 

2027  306944.230  4608038.450  179.050  superf. 
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Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

2028  306960.680  4608066.390  179.050  superf. 

2029  306965.240  4608072.790  179.290  superf. 

2030  306969.250  4608078.920  179.510  superf. 

2031  306976.130  4608089.770  179.920  superf. 

2032  306982.680  4608100.820  180.040  superf. 

2033  306985.052  4608140.974  180.140  superf. 

2034  306986.680  4608107.810  179.920  superf. 

2035  306989.560  4608140.530  180.190  superf. 

2036  306990.074  4608115.243  179.560  superf. 

2037  306993.747  4608122.260  179.560  superf. 

2038  306997.418  4608129.212  180.260  superf. 

2039  307000.860  4608135.051  180.340  superf. 

2040  307002.060  4608139.360  180.320  superf. 

2041  307002.450  4608139.330  180.340  superf. 

2042  307002.510  4608137.440  180.350  superf. 

2043  307002.860  4608139.050  180.350  superf. 

2044  307002.960  4608138.620  180.350  superf. 

2045  307003.690  4608208.390  180.540  camí 

2046  307003.900  4608206.450  180.530  camí 

2047  307006.600  4608209.040  180.670  camí 

2048  307007.020  4608207.150  180.670  camí 

2049  307011.330  4608210.090  180.900  camí 

2050  307011.730  4608208.190  180.900  camí 

2051  307015.550  4608210.930  181.330  camí 

2052  307015.860  4608209.020  181.330  camí 

2053  307017.750  4608211.190  181.530  camí 

2054  307017.880  4608209.260  181.530  camí 

2055  307019.920  4608209.290  181.550  camí 

2056  307019.940  4608211.230  181.550  camí 

2057  307023.840  4608211.060  181.350  camí 

 

 

Índex  X(m)  Y(m)   Z(m)  CODI 

2058  307020.352  4608360.115  181.573  peu_talús 

2059  307021.215  4608356.752  181.557  peu_talús 

2060  306903.090  4608629.965  186.980  cap_talús 

2061  306197.135  4607423.688  170.600  camí 

2062  306199.095  4607434.154  169.800  camí 

2063  306199.248  4607449.247  169.020  camí 

2064  306204.432  4607505.537  168.700  camí 

2065  306205.047  4607519.122  168.640  camí 

2066  307042.767  4608276.543  183.990  camí 

2067  307038.104  4608275.508  183.920  camí 

2068  306154.152  4607295.805  171.089  F 

2069  307009.545  4608268.070  182.920  0 

2070  307010.300  4608268.080  182.920  0 

2071  307016.840  4608267.800  183.070  0 

2072  307023.380  4608267.440  183.190  0 

2073  307027.230  4608267.940  183.190  0 

2076  306925.382  4608615.150  186.553  peu_talús 

2077  306929.012  4608615.975  187.326  cap_talús 

2078  306887.799  4608636.365  185.902  peu_talús 

2079  306889.412  4608637.228  186.840  cap_talús 

2080  306382.269  4607688.211  175.344  0 

2081  306390.636  4607690.490  175.330  0 

2082  306412.878  4607696.862  174.816  0 

2083  306426.398  4607700.545  174.589  0 

2084  306432.928  4607702.211  174.580  0 

2085  306445.445  4607705.881  174.572  0 

2086  306453.260  4607708.467  174.596  0 

2087  306463.009  4607714.618  174.309  0 

2088  306478.199  4607727.465  174.389  0 
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2.3 Elaboració Planta Topogràfica 

 

Els punts resultants de l’aixecament topogràfic es gestionen a través del software topogràfic TCP-

MDT v6.0. Aquest mateix programa és el que s’utilitza per fer l’estudi de geometria i traçat del camí 

del present estudi. 
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1 Introducció 

 

1.1 Antecedents i objecte d’estudi 

El present annex constitueix el reconeixement geològic – geotècnic dels materials que 

afloren al llarg del traçat, per al projecte constructiu de condicionament i millora del camí de 

la carretera Tarragona a Grealó. 

1.2 Informació prèvia de la zona de projecte 

Per a la redacció d’aquest annex la documentació consultada ha estat: 

• Mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

• Mapa geològic a escala 1:50.000, full 33, Segrià (Institut Cartogràfic de Catalunya). 

• Mapa geològic d’Espanya a escala 1:50.000, full 388, LLEIDA (IGME - Instituto 

Geológico Minero Español), amb l'informe sedimentològic corresponent, del Juny 

de 1991. 

• Mapa de Sòls de Catalunya a escala 1:25.000, elaborat pel Institut Geològic de 

Catalunya (IGC) i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural (DAAM) amb col·laboració del Institut Cartogràfic de Catalunya 

(ICC). El full de consulta és el corresponent a Bell-lloc d'Urgell 388-2-1 (64-29). 

 

1.3 Treballs realitzats 

Els passos seguits per fer la caracterització geotècnica del present projecte són els que es 

descriuen a continuació: 

 

i. Es realitza una exploració de camp per observar els materials superficials present a la 

zona en estudi. 

ii. Es fa una consulta, a grans traces, del mapa geològic de Catalunya. L’escala d’aquest 

mapa és de 1/250.000, amb la qual cosa, es pot extreure una idea molt general dels 

sòls que es poden trobar al llarg del recorregut.  

iii. Es realitza una aproximació dels materials presents a la traça a través del mapa 

geològic a escala 1:50.000. Indistintament, s’utilitza el disponible al ICC o el del 

IGME.  

iv. Consulta més detallada dels mapes de sòls a escala 1/25.000, elaborats pel DAAM. 

Aquesta documentació està disponible, per qualsevol usuari, majoritàriament en 

format PDF. Tot i que, hi han zones de Catalunya en que la consulta es pot fer en 

format SHAPEFILE a través de programes d’identificació geogràfica com pot ser el 

gvSIG. En el cas concret de la zona d’estudi encara no està disponible. 

S’ha de tenir en conte que l’escala de treball, a partir de la qual es fa la caracterització 

geotècnica en el present estudi, es bastant gran i que poden existir diferències substancials  

respecte a la realitat. 

S’adjunta un conjunt de plànols d’ubicació de les calicates que es recomanen realitzar en el 

moment de l’execució de l’obra. Les calicates estan distribuïdes al llarg de la traça en funció 

dels materials més representatius que es poden trobar. Es recomana, una recollida de mostres 

per duu a terme els assaigs de laboratori corresponents i així determinar les característiques 

geotècniques del terreny. 

 

2 Marc geològic 

2.1 Geologia regional 

La zona d’estudi es troba situada al marge septentrional de la conca d’avantpaís de l’Ebre, a 

la comarca del Segrià. 

La conca de l’Ebre és una zona deprimida delimitada entre la Serralada Costanera Catalana i 

la Serralada Ibèrica. Formada durant l’orogènia Alpina a resultes de l’aixecament dels 

Pirineus, la Serralada Costanera Catalana i la Serralada Ibèrica. 

Els materials constituents de la conca de l’Ebre en conjunt són materials que varien des de 

fàcies detrítiques grolleres continentals, en les zones proximals, a fàcies detrítiques fines o 

carbonàtiques marines, cap al centre de la conca.  
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Il·lustració 1 - Mapa geològic 1:250.000 (ICC) 

 

2.2 Litografia i estratigrafia 

Els materials aflorats en l’àmbit d’estudi, concretament al marge septentrional de la conca de 

l’Ebre, formen part d’una de les seqüències deposicionals, en les que ha estat dividit el 

rebliment sedimentari continental d’aquest sector de la Conca de l’Ebre, des del Oligocè 

inferior fins a l’ Oligocè superior. 

Cada seqüència s’inicià amb una expansió de dipòsits terrígens, carbonatats o evaporítics) 

que, un cop assoliren una certa estabilitat, s’interdigitaren amb els aportaments dels sistemes 

al·luvials procedents dels marges de la conca. Les seqüències finalitzaren amb una expansió 

de dipòsits al·luvials. 

Els relleus resultants estan constituïts per una alternança de trams d’argiles, calcàries i 

gresos lenticulars de paleocanals fluvials. Els trams dominantment grisos i blanquinosos 

corresponen a episodis de sedimentació lacustre - palustre terrígena i carbonatada. Els trams 

vermellosos registren expansions al·luvials des dels marges de la conca de l’ Ebre. 

En resum, el registre sedimentari en aquest sector de la conca de l’Ebre inclou 

fonamentalment successions d’edat oligocena superior (Catià) a miocena inferior 

(Aquitanià). Aquest registre es troba constituït per diversos complexes d’ambients 

sedimentaris continentals: 

a) Sistemes sedimentaris al·luvials: Les unitats d’aquests sistemes estan formades per roques 

terrígenes de colors vermells i ocres sedimentades per l’acció de sistemes de ventalls fluvials 

de procedència fonamentalment meridional. 

Així, el sistema al·luvial del Montsant va influir molt directament a la zona juntament amb 

les parts terminals d’altres sistemes de procedència pirenaica. 

b) Sistemes sedimentaris lacustres: Les unitats d’aquests sistemes estan integrades per 

roques terrígenes (lutites i gresos) i calcàries de colors grisos i ocres. Les primeres van ser 

sedimentades per la contribució de fangs i sorres de les parts terminals dels sistemes de 

ventalls fluvials. Les calcàries per l’acumulació del fang carbonatat produït per l’acció 

d’organismes (bacteris, algues, carófits, ostràcods, gasteròpods, etc.). Amb certa freqüència 

es van formar nivells no massa potents de lignits. Els dos sistemes lacustres reconeguts al 

sector serien el de Mequinensa i el del Torrent del Cinca, tots dos inclosos en un complex de 

rang més important (Complex Lacustre dels Monegres). 

 

 

Il·lustració 2 - Esquema morfològic. MAGNA. Full 388 (LLEIDA) 



Annex nº3 -  Geologia i Geotècnia  

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                3 

 

3 Tramificació geotècnica del traçat 

3.1 Reconeixement superficial 

Es realitza una exploració de camp amb l’objectiu de proporcionar informació dels materials 

més superficials presents a la traça.  

Visualment, en la primera meitat del camí, s’identifica un material tipus arena amb una gran 

quantitat de fins. Aquesta quantitat de fins, pot ser una de les causes de les deformacions 

presents al terreny, agreujat pel pas de vehicles pesats i la falta de mitjans d’evacuació 

d’aigua.  

L’aparença és de que es tracta de sòls cohesius, però amb una clara pèrdua de capacitat de 

retenció d’aigua. Existeixen zones en les que el terreny presenta crostes superficials. Vegeu 

Il·lustració 3. 

 

 
                                       Il·lustració 3 – Crostes presents al camí 

 

En la segona meitat, el material és com un tot-u natural amb una quantitat de fins inferior. 

Disposa de cunetes que han conservat el camí en condicions més òptimes. 

Un exemple del material present, seria el reflectit a la il·lustració següent. 

 

 
                              Il·lustració 4 – Estat del camí en la segona meitat del seu recorregut 

 

Durant el reconeixement in situ, s’ha detectat una gran quantitat de sals en els talussos 

existents. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

      Il·lustració 5 – Taques de Salinitat 

 

Caldrà fer els assaigs de laboratori pertinents i s’ha de tenir en conte que el continguts de 

sals poden donar lloc a alteracions en l’estabilitat del sòl. 

Les taques de salinitat poden ser degudes a la superficialitat del nivell freàtic. 
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            Il·lustració 6 – Material de reblert talussos existents al PK 0+130 

 

S’il·lustra un exemple del material de reblert dels terraplens existents. Aquest material, es 

considera material no vàlid per la seva utilització com a material de reblert. El seu destí serà 

la revegetació dels talussos. 

3.2 Reconeixement del subsòl 

Per poder fer un anàlisi dels materials presents al subsòl es fa ús dels mapes de sòls a escala 

1/25.000, elaborats pel DAAM i dels que es determina els següents punts. 

3.2.1 Grups Litològics 

A grans trets, al llarg del traçat es diferencien dos grups litològics: 

Terciari (POmgc4): lutites i margues amb intercalacions de gresos. Catià. 

Formacions generalment impermeables o de baixa permeabilitat. Formacions 

metadetrítiques, ígnies i evaporítiques de permeabilitat baixa o mitja (IIIa). 

En el recorregut de la traça es troben des del PK 0+000 fins al PK 0+200 i al tram 

comprès entre el PK 0+960 fins al PK 1+740. 

Quaternari al·luvial (Qt0-1): graves, sorres i llims. Dipòsits al·luvials, fons de valls 

i terrasses baixes dels rius principals. Llims amb clast dispersos i sòls de potència 

màxima de 3m. 

Al llarg del traçat es localitzen superficialment entre el PK 0+200 i el PK 0+960 

aproximadament. 

3.2.2 Materials Geològics 

Com s’ha comentat anteriorment, les dades del present annex, són extretes dels mapes de 

sòls de Catalunya. L’escala en la que estan elaborats és de 1/25.000, això vol dir, que poden 

existir diferències substancials respecte a la realitat. Per tant la documentació, a partir de 

qual s’elabora aquest annex, és orientativa i no es pot donar com a quelcom definitiu. 

 

 
Il·lustració 5 - Esquema Geològic-Mapes Sòls DAR 

 

Els criteris de descripció de les unitats taxonòmiques emprades pel DAAM en l'elaboració 

dels Mapes de Sòls corresponen al sistema SSS (Soil Survey Staf, 1975). 

Es fa una classificació tenint en conte: material originari, profunditat efectiva d'arrelament, 

la disposició i l'espessor dels horitzons, la textura, el contingut de carbonats i guix dels 

diferents horitzons, la classe de drenatge i la classificació a nivell de família. 

En aquest cas la textura que es troba en la zona d'estudi, es divideix en els següents trams: 

i. PK 0+000 al PK 0+125: De textura mitjana amb pocs elements grossos. En general la 

textura és franca, franco-llimosa o franco-argilosa. 
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ii. PK 0+125 al PK 0+525 i del PK 0+850 al PK 1+750: la textura correspon a mitjana, és 

a dir una textura, com es delimita en el triangle de classificació USDA, de franca, 

franco-llimosa, llimosa, franco-argilosa, franco-argil·loarenosa i franco-argil·lollimosa.  

El percentatge màxims de partícules presents en aquest tipus de sòls serien, un 20% d’argila, 

entre un 80-100% de llim i entre un 50-100% de sorra. Per tant, en general, es parla de sòls 

francs. 

iii. PK 0+525 al PK 0+850 la textura que es troba és grossa, és a dir, es caracteritza per ser 

un sòl d’unes dimensions d’àrid més gran que l’anterior. El percentatge de material de 

2 mm pot ser del 100%. El grup de classificació correspon al delimitat en la il·lustració 

6. 

 

 
Il·lustració 6 - Classificació USDA del sòl 

 

3.2.3 Caracterització calicates.  

Els mapes de sòls, estan dotats d’una sèrie de columnes estratigràfiques on es descriuen les 

característiques típiques dels materials que es troben en el lloc d’ estudi. 

Gràcies a la informació recollida en aquests mapes, es pot fer una idea general dels materials 

trobats a llarg del recorregut.  

La classificació és bastant general, però es poden trobar els següents horitzons: 

i. Els classificats com a complex Comes-Belcaire (CMS/BCU): 

Es troben localitzats des del PK 0+000 al 0+125: es caracteritza per ser sòls molt profunds i 

ben drenats. Desenvolupats sobre materials detrítics terrígens fins en vessants i parts baixes i 

àrees deprimides de les planes de Lleida. Presenta pendents suaus.  

La calicata tipus vindria a ser la que presenta a continuació: 

 

  

Il·lustració 7- Calicata tipus BELCAIRE 

 

ii. Del PK 0+210 al PK 0+525 i del PK 0+850 al 1+350. La calicata tipus en aquest 

tipus de sòls, seria: 

 

 
Il·lustració 8 - Calicata tipus COMES 
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Aquest tipus de sòls a nivell general, es caracteritza per ser moderadament profunds, ben 

drenats i de textura mitjana, comentat anteriorment. Presenten pocs elements grossos. Son 

sòls que s’han desenvolupat sobre materials detrítics terrígens fins a vessants amb pendents 

suaus i moderats. Els pHs solen ser bàsics a moderadament alcalins i el contingut de 

carbonat càlcic és molt alt. 

iii. Els sòls classificats com a Barret-picat (BRT): els podem trobar des del PK 0+525 

al 0+850.  

Es caracteritzen per ser moderadament profunds i ben drenats. La textura que presenten, 

segueix la indicada en la Il·lustració 9. Presenten pocs elements grossos. Poden presentar 

gresos en capes més profundes.  

La calicata corresponent seria:  

 

 
Il·lustració 9 - Calicata tipus BARRETPICAT 

 

iv. Els sòls amb pedió classificat com a Romeu (ROM), es troben des del PK 0+525 al 

0+850. 

Es caracteritzen per ser sòls molt profunds i ben drenats. Les pendents d’aquests tram són 

suaus, és a dir, entre el 2 i el 5%. Presenten pocs elements grossos. Es desenvolupen sobre 

materials detrítics fins en fons de vall amb problemes de drenatge. Presenten poca capacitat 

de retenció d’aigua, degut a la saturació. Els materials subjacents poden ser gresos.  

La calicata tipus seria la següent: 

 

 
Il·lustració 10 - Calicata tipus ROMEU 

 

v. Cap a la part final del camí en estudi, es troben horitzons del tipus Pedrís (PED). 

Quan es parla d’aquest tipus de sòls es fa referència a sòls amb una profunditat d’ entre 20 i 

40 cm. Són sòls que eliminen amb facilitat l’aigua i que generalment presenten taques 

d’oxidoreducció als primers 100 cm o fins a un 2% entre els 60 i els 100 cm. La seva textura 

és mitjana, degut a la presència d’elements grossos de lutites i gresos. Poden presentar una 

lleugera salinitat. Presenten una moderada capacitat de retenció d’aigua. 

La calicata tipus seria del següent tipus: 

 

 
Il·lustració 11 - Calicata tipus PEDRÍS 

 



Annex nº3 -  Geologia i Geotècnia  

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                7 

 

4 Caracterització geotècnica del traçat  

4.1 Resum i conclusió 

A nivell general, es diferencien 2 tipus de sòls al camí en estudi: 

i. Un primer material més arenós amb gran quantitat de fins. Es tracta d’un material 

amb una poca capacitat de retenció d’aigua i de permeabilitat baixa. Es detecten 

deformacions al terreny. 

ii. Un segon material més gravillós. Els elements fins existents proporcionen al sòl la 

cohesió necessària per crear una estructura estable.  

La conclusió extreta de la recopilació documental dels mapes de sòls és que, a nivell de 

subsòl, el camí està format per sòls francs en la major part del seu recorregut. 

Es probable que hi hagin intercalacions d’elements grossos que donen resistència a 

l’estructura general del sòl, però tot fa pensar que degut als seus orígens, també existeixin 

gresos associats, generalment, als elements més fins com les argiles, les lutites o les 

margues. 

És convenient la determinació del percentatge d’elements fins presents al sòl, per poder dur 

a terme una valoració més acurada de la geotècnia del terreny.  

Mitjançant els assaig de laboratori convenients, es determinaran les característiques 

granulomètriques, químiques i de resistència a deformacions, que conclouran si aquest 

material és vàlid o no per l’execució de l’obra.  

Si bé és cert que els elements fins proporcionen cohesió, es pot complicar si la seva 

plasticitat és molt elevada. En aquest cas s’ha de plantejar l’alternativa d’una estabilització 

química amb calç per dotar el material argilós d’una capacitat portant més elevada. 

Inicialment, i a falta dels assaigs de laboratori, es considerarà que els sòls presents al camí 

en estudi, són sòls tolerables per l’execució del camí. 

5 Estabilitat talussos 

5.1 Desmunts i Terraplens 

Donada l’orografia plana del terreny i el traçat sinuós dissenyat, no es preveuen moviments 

de terres de grans dimensions. Tant els desmunts com els terraplens previstos, no superen el 

1.5m d’alçada. 

Seguint les indicacions de la A.A.S.H.O. sobre la inclinació dels talussos en terrenys 

semblants als de l’estudi, no es preveuen inclinacions inferiors al 2H:1V. 

El procés general de tot projecte és realitzar l’estudi de l’estabilitat general dels talussos, 

mitjançant el mètode de Taylor. Aquest estudi es basa en una sèrie de dades caracteritzades 

geotècnicament com són l’angle de fregament, la cohesió, el pes específic i la inclinació del 

talús. S’aplica un coeficient de seguretat per tal de sobre dimensionar el càlcul. 

Segons la bibliografia de consulta, en aquest cas “Caminos Rurales”1, es recomana que al 

tractar-se de camins rurals on els talussos no són de gran alçada s’apliqui la següent taula: 

 

Desmunts H:V 

zones inestables 3/2 
terrenys de consistència normal 1/1 

terrenys de trànsit 2/3 
terrenys den roca 1/4 

Terraplè (entre) 1/1-2/1 

 

Actualment el camí presenta talussos en terraplè inclinacions del 3H:2V i del 1H:1V en 

desmunt. Per tant, i amb la premissa d’adaptar-se el màxim possible al terreny existent, es 

determina que es mantindrà la mateixa inclinació. 

5.2 Reblerts 

Pel disseny del camí, només es preveu una zona en que el reblert pot ser superior a 1m.  Per 

tant la geometria projectada serà de 3H:2V, seguint la inclinació del moviment de terres. 

                                            

1 Caminos Rurales. Proyecto y construcción de Rafael Dal-Ré. Mundi-Prensa, 2001 
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No s’observen inestabilitats en els terraplens actuals. Es considera que els reblerts seran 

estables i d’assentament immediat. 

Segons indicacions del PG-3, tots els materials considerats, com a mínim, tolerables 

resultants de l’excavació, han de ser utilitzats com a material de reblert en les zones 

previstes de l’obra. 

Si fos el cas, els fragments de roca i pedra,  s’han d’apilar per la seva posterior utilització en 

reblerts de sanejaments, protecció de talussos, etc. 

 

5.3 Necessitat de Sanejament 

Es preveu la necessitat d’un petit sanejament des del PK 0+950 al PK 1+000, degut a la 

presència d’una cuneta profunda i coincidint amb l’ampliació del camí del present estudi. 

Es contempla una excavació de 1.50m de profunditat fins a la total retirada del material 

inestable, a mode de sanejar la base del terraplè. 

El sanejament es reomplirà amb pedra procedents de cantera, fins a una alçada màxima de 

0.50m. Les pedra es cobriran amb una malla de geotèxtil permeable tipus Eco 2X  lliure de 

100gr/m2 que permet la eliminació de  l’aigua, evitant la contaminació entre capes de 

materials.  

 

5.4 Localització i graveres existents 

Algunes de les graveres més pròximes a la zona d’estudi, serien la Cantera de Costa Dreta a 

Rosselló a 15 km del lloc a estudi, la Gravera d’ Albesa a 21 km i Pavigar ubicada a  

Torrelameu a uns 17 km. 

 

5.5 Abocadors 

En el cas en que els materials de la traça no siguin susceptibles per a ser reutilitzats en la 

pròpia obra, hauran de ser traslladats a un dipòsit controlat.   

A continuació s’adjunta la fitxa de l’abocador 2més propers a la traça. 

 

 

 

6 Estudi hidrogeològic 

6.1 Introducció 

L’àmbit d’estudi es troba format per una xarxa hidrogràfica de petits cursos d’aigua 

secundaris (torrents i rieres) dominats per la dinàmica fluvial del riu Segre. Forma part de la 

Comunitat de Regants del Canal d’Urgell núm. 18. 

                                            

2 Fitxa facilitada per empresa gestora de runes 

Nom Empresa: 

Adreça: 

Població: 

C.P.: 

tel

Adreça 

Població

Comarca

Residus Acceptats

 • Runa Neta: S'entén per runa neta tot aquell material d'origen petri, com pedres, formigons, 

ceràmics, terres i similars, totalment exempts de fustes, embalatges, papers, etc., i que es dipositarà 

a la instal·lació sense cap necessitat de triatge previ.

 • Runa Mixta: S'entén per runa mixta tot material d'origen petri amb una petita quantitat de material 

no petri que obliga a realitzar un mínim triatge per retirar els no admissibles.

 • Runa Bruta: S'entén per runa bruta tot aquell material que obliga a realitzar un triatge en 

profunditat per tal de retirar-ne tots aquells elements no admissibles.

Instal.lació

POLÍGON 3, PARCEL·LA 10-16

MONTOLIU DE LLEIDA

SEGRIÀ
Plànol de situació

Empresa Gestora

UTE RECICLATGE SEGRIÀ

Polígon 3, parcel·la 10-16

MONTOLIU DE LLEIDA

25172

 973-100702
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Al llarg del traçat de

annexes. Es preveu la reposició de vàries arquetes de reg, afectades per la modificació de 

traçat del camí. 

Consultant els arxius de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), en aqu

es contempla l’existència de cap aqüífer d’importància, només podent produir

d’aigua en períodes de precipitació, en els nivells més superficials del terreny i durant la 

temporada de reg dels cultius de la zona.

 

A continuació es presenta un esquema hidrogeològic de l’àmbit d’estudi.

 

 

6.2 Influència sobre l’obra

El traçat no interfereix amb cap aqüífer i els talussos observats 

humitats en les seves parets.
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Al llarg del traçat del camí s’intercepten cursos d’aigua destinats al reg de les parcel·les 

. Es preveu la reposició de vàries arquetes de reg, afectades per la modificació de 

Consultant els arxius de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), en aqu

es contempla l’existència de cap aqüífer d’importància, només podent produir

d’aigua en períodes de precipitació, en els nivells més superficials del terreny i durant la 

temporada de reg dels cultius de la zona. 

A continuació es presenta un esquema hidrogeològic de l’àmbit d’estudi.

Il·lustració 1-Esquema hidrològic MAGNA. Full 388 (Lleida)

Influència sobre l’obra 

El traçat no interfereix amb cap aqüífer i els talussos observats 

humitats en les seves parets. 

a Grealó. TTMM de Lleida     

l camí s’intercepten cursos d’aigua destinats al reg de les parcel·les 

. Es preveu la reposició de vàries arquetes de reg, afectades per la modificació de 

Consultant els arxius de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), en aquesta zona, no 

es contempla l’existència de cap aqüífer d’importància, només podent produir-se circulació 

d’aigua en períodes de precipitació, en els nivells més superficials del terreny i durant la 

A continuació es presenta un esquema hidrogeològic de l’àmbit d’estudi. 

 

Esquema hidrològic MAGNA. Full 388 (Lleida) 

El traçat no interfereix amb cap aqüífer i els talussos observats no existeixen surgències ni 
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 Memòria  
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1 Introducció 

El camí està situat en una zona agrícola de regadiu, on existeix gran varietat de cultius. A part 

d’això es localitza una petita zona de residència esporàdica, una escola d’hípica i dues explotacions 

ramaderes, una en la mateixa traça del camí, al voltant del PK 1+100, i l’altra a uns 800 m de l’ inici 

del mateix. 

L’objectiu del present annex és el de calcular i determinar la Intensitat Mitja Diària de vehicles 

pesats (IMDp). Per això, es realitza un inventari dels tipus de cultius i explotacions existents. Al 

disposar de la cartografia de la zona, es fa una estimació de quins usuaris de les rodalies, poden 

utilitzar el camí per elaborar les seves tasques agrícoles, si estan supeditats o no al seu ús o tenen 

vies alternatives de millor accés. El fet de conèixer bé la zona a estudi també ha facilitat aquesta 

tasca. 

A part d’una exploració in situ, es realitza una consulta als sistemes d’informació geogràfica de 

parcel·les agrícoles, el SIGPAC, registre administratiu de caràcter públic, dotat d’una base de dades 

que conté ortofotos , dades geogràfiques i usos de cada parcel·la de terreny. L’organisme encarregat 

d’aquest registre és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.  

La consulta de les dades es fa a través de http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/. També es 

realitza una consulta al cadastre virtual http://www.sedecatastro.gob.es/ . 

Es presenta un conjunt de plànols on es detallen els cultius i usos de les parcel·les annexes a la 
traça. 

 

2 Activitats Agrícoles 

 

Com anteriorment es comenta, l’activitat de la zona és bàsicament agrícola. Són varis els tipus de 

cultius i explotacions existents als que el camí dóna servei. Per intentar determinar quin nombre de 

vehicles utilitzen la via agrícola, es fa una estimació de les hectàrees destinades als diferents cultius 

i a les explotacions agropecuàries localitzades a la zona. 

Aquestes dades s’adjunten a la següent taula: 

 

 

 

Tipus d’Activitat Superfície                       

(ha) 

Farratges (Alfals) 150 

Cereal d'hivern (Ordi) 45 

Panís 270 

Fruiters (Poma i Pera) 170 

Pasturatge i Guaret 18.06 

Explotacions Agropecuàries 4.11 

Vivendes, Magatzems 37 

Total (ha) 694.17 

 

3 Produccions 

 

Es realitza una consulta als pagesos de la zona, a fi i efecte, de fer una estimació de les produccions 

per collita obtingudes en els darrers anys .  Aquestes dades s’adjunten en la següent taula resum. 

Produccions per cultius 

 

Tipus de Cultiu Superfície                    

(ha) 

Produccions 

per hectàrea 

(t/ha) 

Produccions     

totals per collita 

(t/ha) 

Farratges (Alfals) 150 20 3000 

Cereal d'hivern (Ordi) 45 6 270 

Panís 270 14 3780 

Fruiters (Poma i Pera) 170 35 5950 

Pasturatge i Guaret 18.06 - - 

Totals 653.06 75 13000 

 

Produccions per explotacions ramaderes 

 

Tipus d'Activitat Superfície      

(ha) 

Produccions 

(mesos/cria) 

Produccions 

(cria/any) 

Nombre 

d'animals/cria 

Explotacions Ramadera Bovina 1.41 10 mesos/cria 1.2 250 

Explotacions Ramadera Porcina 2.7 6 mesos/cria 2 1800 

Vivendes, Magatzems 37 - 
 

Totals 41.11   3.2 2050 

 

La IMDp, està calculada de forma analítica, tenint en conte el tipus de cultiu, les produccions i les 

tasques agrícoles amb el seu rendiment i freqüència per collita. 
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Únicament s’han valorat les tasques que suposen una utilització de maquinària agrícola o 

maquinària de gran tonatge. 

Tenint en conte l’orografia del terreny i les característiques de les parcel·les, és a dir, que la gran 

majoria d’elles no presenten estructures abancalades sinó que són grans planes, es determinen els 

rendiments mitjos de la maquinària al desenvolupar les seves tasques. 

Es presenta una taula resum en la que es relaciona tipus de cultiu, tasques agrícoles, freqüència de 

realització, rendiments i transports, per obtindre el nombre de viatges realitzats en el 

desenvolupament de les labors agràries. 

Produccions per cultius 

 

Tipus de 

Cultiu 

Tasques anuals Freqüència  

anual 

Rendiments 

(ha/dia) 

Transport 

(t/viatge) 

Nombre 

dies/tasca 

Necessitats 

de cultiu 

(l/ha) 

Nombre       

viatges/tasca 

Ordi  Llaurar 1 12   3.75   7.5 

Rodejar 1 15-20 2.60 5.2 

Sembrar 1 15-20 2.60 5.2 

Tractament Fitosanitari 1 30 1.50 400 9 

Abonar 1 20 2.25 8000 30 

Recol·lectar 1 15 3 No inclou 

Embalar 1 15-20 2.60 5.2 

Transport Collita 8-12 24 

Panís Sembrar 1 15   18   36 

Recol·lectar 1 15-20 15.88 No inclou 

Picar canyot 1 25 10.8 21.6 

Abonar 1 20 13.5 9000 202.5 

  Transport Collita     8     472.5 

Alfals Recol·lectar 3 15 30 No inclou 

Embalar 3 15-20 25.8 51.6 

Rampillar 3 15-20 25.8 51.6 

Tractament Fitosanitari 1 30 15 300 22.5 

Abonar 1 20 22.5 7000 30 

Transport Collita 6-8 1125.7 

Fruiters Tractament Fitosanitari 1 3   56.6 700 59.5 

Esporgada 1 0.25 680 No inclou 

Recol·lectar 1 0.5 85 No inclou 

Transport Collita 4 1380 

Total           3539.6 

 

En relació a la maquinària utilitzada per fer l’estimació del nombre de viatges, han de complir: 

i. Càrrega útil camions superior a 3t, sense remolc i més de 4 rodes. 

ii. Camions amb un o varis remolcs 

iii. Vehicles articulats i especials 

iv. Vehicles de transport de capacitat especificada a la taula resum 

v. Capacitats remolcs escampadors d’abonat  

- Cuba de purí: 12.000 l 

- Atomitzador: 2000 l 

 

Produccions per explotacions ramaderes 

 

Tipus d'Activitat Tasques anuals Freqüència  

per cria 

Necessitats 

(t/cria) 

Rendiments 

Transport 

per viatge 

Nombre de 

viatges/cria 

Nombre de 

viatges/any 

Explotacions 

Ramadera Bovina 

  

Transport 250 animals 2 
 

15 animals 66.67 80 

Alimentació 
 

400 12 t 80 96 

Subministrament de 

palla 
2 5 5 t 20 24 

Explotacions 

Ramadera 

Porcina 
  

Transport 1800 animals 2 
 

400 animals 18.00 36 

Alimentació 
 

96 0.6 t 115.2 230.4 

Total          299.87 466.40 

 

Les consideracions a tindre en conte en el càlcul dels viatges per a explotacions ramaderes, serien: 

i. Es considera que un camió de pinso boví fa 1 viatge a la setmana amb 12.000 kg  

ii. Es considera que un camió de pinso porcí fa 1 viatge a la setmana amb 6.000 kg. 

iii. En ambdós casos, els viatges s’han considerat d’anada i tornada. 

iv. En ambdós casos, el transport s’ha considerat de càrrega i descàrrega del bestiar. 

 

Resum de Viatges 

Nombre de viatges derivats de la producció en cultius  3539,6 

Nombre de viatges derivats de les explotacions 

ramaderes 
466,4 

Total viatges/any   4006 

Total viatges/dia   10,98 
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Tenint en conte la taxa de creixement anual de tràfic, establerta entre un 1 i 3% i seguint els 

paràmetres de classificació de la Norma 6.1-IC sobre Secció de Ferms, que classifica el tràfic pesat 

en funció de la següent taula: 

 

Categories de Tràfic Pesat  T31 T32 T41 T42 

IMDp (Vehicles pesats/dia) 199-100 99-50 49-25 <25 

 

Es determina que el tràfic estarà classificat com a T42. 

Segons IRYDA, la IMDp fins a 15 classificaria el tràfic com a Classe A. 
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1 Introducció 

El present annex té per objecte determinar els moviments de terres de l’obra en estudi. Es 

mostra, de manera resumida, l’estat d’amidaments obtinguts per al moviment de terres del 

camí de carretera Tarragona a la Partida de Grealó. 

2 Talussos adoptats  

A partir dels estudis geotècnics i de l’exploració de camp realitzats, s’han definit els talussos 

amb una inclinació de 1H:1V pels desmunts i de 3H:2V pels terraplens (vegeu annex de 

Geologia). 

3 Moviment de terres 

3.1 Càlcul del Moviment de terres 

La següent taula resum mostra el volum del moviment de terres pel camí projectat, resultat 

dels càlculs realitzats amb el programa de disseny Tcp-MDT v6. Es realitzen transversals 

cada 10 metres. 

 

Cubicació Moviment de Terres 

Volum en Desmunt (m3)  4976.52 

Volum en Terraplè (m3)   2052.566 

Volum Terra Vegetal (m3)   1701.781 

  TV en Desmunt 996.278 

  TV en Terraplè 705.503 

 

Per aquest càlcul de volum acumulat, s’utilitza el mètode de àrea mitja determinant el volum 

amb la següent fórmula adjunta: 

� =
�

2
 ���  +  �
� 

On, 

V (m3) és el volum entre el PK anterior i l’actual, 

H (m) és l’ interval entre el PK anterior i l’actual. 

�1 (m
2) és la superfície del PK anterior. 

�2 (m
2) és la superfície del PK actual. 

3.2 Llistat de Cubicacions 

Els llistats del moviment de terres resultant són els següents: 

P.K.                  

(m) 

Superfície 

en Desmunt     

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

0+000 3.481 0 0.641 0 0 0 

    
36.841 0.083 13.751 

0+010 3.887 0.017 2.11 36.841 0.083 13.751 

    
38.094 0.215 14.836 

0+020 3.732 0.026 0.858 74.935 0.298 28.587 

    
37.902 0.279 8.157 

0+030 3.849 0.03 0.774 112.837 0.578 36.744 

    
33.822 0.148 7.796 

0+040 2.916 0 0.785 146.659 0.726 44.539 

    
34.904 0 9.128 

0+050 4.065 0 1.04 181.563 0.726 53.667 

    
52.543 0 10.672 

0+060 6.444 0 1.094 234.106 0.726 64.339 

    
70.73 0 16.716 

0+070 7.702 0 2.249 304.836 0.726 81.055 

    
73.181 0.07 17.67 

0+080 6.934 0.014 1.285 378.018 0.795 98.725 

    
66.568 0.07 12.88 

0+090 6.38 0 1.291 444.586 0.865 111.606 

    
54 0 12.251 

0+100 4.42 0 1.159 498.586 0.865 123.856 

    
38.242 1.237 9.603 

0+110 3.228 0.247 0.761 536.828 2.102 133.459 

    
27.959 10.619 8.762 

0+120 2.364 1.876 0.991 564.786 12.721 142.221 

    
21.471 36.252 11.268 

0+130 1.931 5.374 1.263 586.258 48.973 153.489 

    
14.752 72.679 14.501 

0+140 1.02 9.162 1.638 601.009 121.652 167.99 
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P.K.                    

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
5.099 105.082 17.606 

0+150 0 11.855 1.884 606.108 226.734 185.597 

    
0 117.065 18.826 

0+160 0 11.558 1.881 606.108 343.798 204.423 

    
2.007 106.708 18.604 

0+170 0.401 9.783 1.839 608.115 450.506 223.027 

    
5.97 83.818 16.839 

0+180 0.793 6.98 1.528 614.085 534.324 239.866 

    
9.011 40.069 13.283 

0+190 1.01 1.033 1.128 623.096 574.393 253.149 

    
13.573 7.744 10.048 

0+200 1.705 0.516 0.881 636.668 582.137 263.197 

    
19.212 2.635 8.845 

0+210 2.137 0.012 0.888 655.88 584.773 272.042 

    
21.392 0.058 9.533 

0+220 2.141 0 1.019 677.271 584.83 281.575 

    
21.507 0.025 9.216 

0+230 2.16 0.005 0.824 698.778 584.856 290.791 

    
23.293 0.025 9.024 

0+240 2.498 0 0.981 722.071 584.881 299.815 

    
32.844 0 11.113 

0+250 4.071 0 1.242 754.915 584.881 310.927 

    
38.674 0 11.102 

0+260 3.664 0 0.978 793.589 584.881 322.03 

    
32.88 0 9.568 

0+270 2.912 0 0.935 826.469 584.881 331.598 

    
23.177 1.433 8.55 

0+280 1.724 0.287 0.775 849.646 586.314 340.148 

    
13.786 20.413 10.072 

0+290 1.034 3.796 1.24 863.432 606.727 350.22 

    
13.512 60.502 14.122 

0+300 1.669 8.305 1.585 876.944 667.23 364.342 

    
19.825 93.043 17.146 

0+310 2.296 10.304 1.845 896.769 760.272 381.488 

    
26.52 104.387 19.121 

0+320 3.008 10.574 1.98 923.289 864.66 400.609 

    
31.654 102.331 19.547 

0+330 3.323 9.893 1.93 954.943 966.991 420.156 

    
28.25 72.397 18.469 

0+340 2.327 4.587 1.764 983.193 1039.388 438.625 

    
22.211 26.134 13.163 

0+350 2.115 0.64 0.868 1005.404 1065.522 451.789 

P.K.                   

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
54.801 0 10.12 

0+780 4.883 0 0.951 2152.493 1434.261 856.671 

    
48.482 0.116 9.381 

0+790 4.814 0.023 0.925 2200.975 1434.377 866.052 

    
54.11 0.116 9.095 

0+800 6.008 0 0.894 2255.085 1434.493 875.147 

    
68.011 0 7.81 

0+810 7.594 0 0.668 2323.095 1434.493 882.957 

    
86.035 0 5.329 

0+820 9.613 0 0.398 2409.13 1434.493 888.286 

    
89.717 0 7.517 

0+830 8.33 0 1.105 2498.847 1434.493 895.803 

    
79.365 0 11.055 

0+840 7.543 0 1.106 2578.212 1434.493 906.858 

    
69.575 0 10.78 

0+850 6.372 0 1.05 2647.787 1434.493 917.637 

    
57.868 0 10.113 

0+860 5.201 0 0.972 2705.655 1434.493 927.751 

    
48.816 0 9.574 

0+870 4.562 0 0.942 2754.47 1434.493 937.324 

    
41.972 0 9.34 

0+880 3.833 0 0.926 2796.443 1434.493 946.664 

    
33.4 0 8.769 

0+890 2.847 0 0.828 2829.843 1434.493 955.434 

    
28.366 0.091 8.211 

0+900 2.826 0.018 0.814 2858.209 1434.583 963.645 

    
32.695 0.091 7.995 

0+910 3.713 0 0.785 2890.905 1434.674 971.64 

    
43.71 0 8.096 

0+920 5.029 0 0.834 2934.614 1434.674 979.735 

    
53.994 0 8.769 

0+930 5.77 0 0.92 2988.608 1434.674 988.504 

    
61.826 0 9.624 

0+940 6.595 0 1.005 3050.434 1434.674 998.128 

    
68.724 0 10.291 

0+950 7.15 0 1.053 3119.158 1434.674 1008.419 

    
65.143 0.185 10.69 

0+960 5.879 0.037 1.085 3184.301 1434.86 1019.108 

    
49.667 3.573 10.76 

0+970 4.054 0.678 1.067 3233.968 1438.432 1029.868 

    
33.93 8.052 10.437 

0+980 2.732 0.933 1.02 3267.898 1446.484 1040.305 



Annex nº 5 - Moviment de Terres  

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                3 

 

P.K.                   

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
19.807 18.755 9.674 

0+990 1.23 2.818 0.915 3287.705 1465.239 1049.978 

    
6.183 27.904 13.502 

1+000 0.007 2.763 1.786 3293.888 1493.143 1063.48 

    
0.086 21.208 17.736 

1+010 0.01 1.479 1.762 3293.974 1514.35 1081.217 

    
4.374 14.833 13.064 

1+020 0.864 1.488 0.851 3298.348 1529.183 1094.28 

    
15.057 12.449 7.666 

1+030 2.147 1.002 0.682 3313.404 1541.633 1101.947 

    
28.96 7.101 5.854 

1+040 3.645 0.418 0.489 3342.364 1548.733 1107.8 

    
40.584 6.6 5.692 

1+050 4.472 0.902 0.65 3382.947 1555.333 1113.492 

    
46.466 10.785 7.146 

1+060 4.822 1.255 0.779 3429.414 1566.118 1120.638 

    
49.188 10.598 6.778 

1+070 5.016 0.865 0.576 3478.602 1576.716 1127.416 

    
47.041 7.923 5.992 

1+080 4.392 0.72 0.622 3525.643 1584.639 1133.408 

    
36.385 4.511 6.383 

1+090 2.885 0.182 0.654 3562.028 1589.151 1139.791 

    
30.367 3.567 7.68 

1+100 3.189 0.531 0.882 3592.395 1592.718 1147.471 

    
29.738 3.498 8.687 

1+110 2.759 0.169 0.856 3622.134 1596.216 1156.159 

    
29.704 3.479 7.64 

1+120 3.182 0.527 0.672 3651.838 1599.695 1163.799 

    
34.612 5.552 6.772 

1+130 3.741 0.583 0.682 3686.45 1605.247 1170.57 

    
39.293 5.253 6.881 

1+140 4.118 0.467 0.694 3725.743 1610.5 1177.451 

    
40.687 4.643 6.997 

1+150 4.02 0.461 0.705 3766.43 1615.143 1184.448 

    
38.437 5.176 7.122 

1+160 3.668 0.574 0.719 3804.868 1620.319 1191.569 

    
34.887 6.102 7.491 

1+170 3.309 0.646 0.779 3839.755 1626.42 1199.06 

    
29.729 3.426 11.42 

1+180 2.636 0.039 1.505 3869.484 1629.847 1210.481 

    
30.778 0.195 11.011 

1+190 3.519 0 0.697 3900.262 1630.042 1221.492 

P.K.             

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
27.604 0 12.047 

1+200 2.002 0 1.712 3927.866 1630.042 1233.538 

    
15.64 0.084 16.732 

1+210 1.126 0.017 1.634 3943.506 1630.126 1250.27 

    
10.975 2.633 11.184 

1+220 1.069 0.51 0.602 3954.481 1632.759 1261.454 

    
5.47 6.502 10.545 

1+230 0.025 0.791 1.507 3959.951 1639.261 1271.999 

    
0.48 11.319 11.19 

1+240 0.071 1.473 0.731 3960.431 1650.579 1283.19 

    
0.353 19.704 7.181 

1+250 0 2.468 0.705 3960.784 1670.283 1290.371 

    
0 30.396 7.397 

1+260 0 3.611 0.774 3960.784 1700.679 1297.768 

    
0 39.975 7.976 

1+270 0 4.384 0.821 3960.784 1740.654 1305.744 

    
0 44.237 8.11 

1+280 0 4.464 0.801 3960.784 1784.891 1313.854 

    
0 41.249 8.134 

1+290 0 3.786 0.826 3960.784 1826.14 1321.988 

    
0.011 28.534 7.393 

1+300 0.002 1.921 0.653 3960.795 1854.674 1329.381 

    
9.542 10.387 5.921 

1+310 1.906 0.157 0.531 3970.336 1865.062 1335.302 

    
33.172 0.852 4.624 

1+320 4.728 0.014 0.394 4003.508 1865.913 1339.926 

    
58.621 0.068 5.295 

1+330 6.996 0 0.665 4062.129 1865.981 1345.221 

    
72.125 0 7.941 

1+340 7.429 0 0.923 4134.253 1865.981 1353.162 

    
76.132 0 10.454 

1+350 7.798 0 1.168 4210.385 1865.981 1363.615 

    
72.729 0 10.495 

1+360 6.748 0 0.931 4283.114 1865.981 1374.11 

    
62.501 0 9.172 

1+370 5.752 0 0.903 4345.615 1865.981 1383.282 

    
37.833 0.261 8.685 

1+380 1.815 0.052 0.834 4383.448 1866.242 1391.967 

    
12.134 1.943 8.12 

1+390 0.612 0.336 0.791 4395.583 1868.186 1400.088 

    
3.061 6.025 6.595 

1+400 0 0.868 0.528 4398.644 1874.21 1406.683 
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P.K.           

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
0 15.761 6.369 

1+410 0 2.284 0.745 4398.644 1889.972 1413.052 

    
2.115 16.315 8.086 

1+420 0.423 0.979 0.872 4400.759 1906.287 1421.139 

    
7.407 6.391 8.519 

1+430 1.058 0.299 0.832 4408.165 1912.678 1429.657 

    
12.591 1.836 7.899 

1+440 1.46 0.068 0.748 4420.756 1914.514 1437.557 

    
21.083 0.439 8.983 

1+450 2.757 0.019 1.049 4441.839 1914.954 1446.539 

    
31.348 0.097 10.682 

1+460 3.513 0 1.088 4473.187 1915.051 1457.221 

    
34.02 0.092 11.192 

1+470 3.291 0.018 1.151 4507.207 1915.143 1468.413 

    
31.561 0.092 10.601 

1+480 3.021 0 0.97 4538.767 1915.235 1479.015 

    
26.666 0.091 9.757 

1+490 2.312 0.018 0.982 4565.434 1915.325 1488.772 

    
17.901 0.663 9.566 

1+500 1.268 0.115 0.932 4583.335 1915.988 1498.338 

    
8.816 2.727 8.492 

1+510 0.495 0.431 0.767 4592.15 1918.716 1506.83 

    
3.055 6.652 7.986 

1+520 0.116 0.899 0.83 4595.206 1925.367 1514.815 

    
0.916 10.377 8.436 

1+530 0.067 1.176 0.857 4596.122 1935.744 1523.251 

    
0.628 13.353 8.655 

1+540 0.058 1.495 0.874 4596.75 1949.097 1531.906 

    
0.291 15.238 8.031 

1+550 0 1.553 0.732 4597.041 1964.335 1539.938 

    
0.096 13.507 7.957 

1+560 0.019 1.148 0.86 4597.138 1977.843 1547.895 

    
0.299 9.381 8.428 

1+570 0.041 0.728 0.826 4597.437 1987.223 1556.323 

    
0.988 5.805 8.067 

1+580 0.157 0.433 0.787 4598.424 1993.028 1564.391 

    
7.494 2.267 8.744 

1+590 1.342 0.02 0.961 4605.919 1995.295 1573.134 

    
20.918 0.101 9.671 

1+600 2.842 0 0.973 4626.836 1995.396 1582.806 

    
32.403 0 10.081 

1+610 3.639 0 1.043 4659.239 1995.396 1592.887 

P.K.             

(m) 

Superfície 

en Desmunt         

(m2) 

Superfície 

en Terraplè 

(m2) 

Superfície 

Terra Vegetal 

(m2) 

Volum del 

Desmunt 

(m3) 

Volum del 

Terraplè 

(m3) 

Volum Terra 

Vegetal                

(m3) 

    
37.601 0 10.754 

1+620 3.881 0 1.107 4696.841 1995.396 1603.641 

    
43.736 0 11.621 

1+630 4.866 0 1.217 4740.577 1995.396 1615.262 

    
49.474 0 11.318 

1+640 5.029 0 1.047 4790.051 1995.396 1626.579 

    
48.579 0 9.916 

1+650 4.687 0 0.936 4838.63 1995.396 1636.496 

    
44.589 0 9.171 

1+660 4.231 0 0.898 4883.219 1995.396 1645.667 

    
35.93 1.458 9.235 

1+670 2.955 0.292 0.949 4919.149 1996.855 1654.902 

    
21.509 4.715 7.505 

1+680 1.347 0.651 0.552 4940.658 2001.57 1662.406 

    
9.832 7.488 5.552 

1+690 0.62 0.846 0.559 4950.49 2009.058 1667.958 

    
5.146 12.081 7.276 

1+700 0.41 1.57 0.897 4955.636 2021.139 1675.235 

    
3.119 15.182 8.794 

1+710 0.214 1.466 0.862 4958.755 2036.321 1684.028 

    
3.245 11.738 7.324 

1+720 0.435 0.881 0.603 4962 2048.059 1691.352 

    
14.519 4.508 10.429 

1+730 2.469 0.02 1.483 4976.519 2052.566 1701.781 

 

3.3 Planificació del moviment de terres 

3.3.1 Esquema altimètric i Diagrama de masses 

S’adjunta un conjunt de plànols on es representa un perfil longitudinal tant del terreny 

natural on s’ha de construir el camí com de la rasant a executar. D’aquesta manera es posa 

de manifest les zones on es realitzaran desmunts i terraplens. 

També es proporciona, un diagrama de masses on es pot apreciar quins moviments en 

transport de material s’haurien de fer. 
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3.3.2 Esponjaments de les terres 

S’ha de tenir en conte al realitzar desmunts es provoca que les partícules dels materials 

perdin cohesió, augmentant així, el percentatge de forats, produint lo que es denomina com a 

esponjament. Tenint en conte això i fent referència a l’exposició de Martínez Zaragoza, Fco. 

Javier (1) l’esponjament s’ha de tenir en conte respecte a la següent taula adjunta: 

 

  
Transformat en  

  Estat Partida Desmunt Esponjament Compactació 

Terres Compactes Desmunt 1 1.25 0.9 

(1) Martínez Zaragoza, Fco. Javier (2003). Planes de Obra. 4a ed. Editorial Club Universitari. ISBN 9788484549147 

 

Segons les indicacions de Martínez Zaragoza en quant a l’esponjament i la compactació, es 

presenta la següent taula on es pot veure fins a quin punt afectaria en el volum del material: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tant i aplicant aquest criteri, s’adjunta taula resum del diagrama de masses. S’engloben per PK 

els moviments de terres més importants o significatius. 
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PK Inicial             

(m) 

PK Final             

(m) 

Excavació en Desmunt 

(m
3
) 

Desmunt Esponjat        

(m
3
) 

Desmunt Compactat           

(m
3
) 

Terraplè                  

(m
3
) 

Diferència volums                

(m
3
) 

Volums Acumulats Finals                           

(m
3
) 

0+000 0+190 534.73 668.4125 481.257 472 9.257 9.257 

0+190 0+350 192.89 241.1125 173.601 319 -145.399 -136.142 

0+350 0+580 82.42 103.025 74.178 255 -180.822 -316.964 

0+580 1+020 2045.54 2556.925 1840.986 42 1798.986 1482.022 

1+020 1+310 544.22 680.275 489.798 215 274.798 1756.82 

1+310 1+420 411.93 514.9125 370.737 18 352.737 2109.557 

1+420 1+580 172.87 216.0875 155.583 63 92.583 2202.14 

1+580 1+720 333.69 417.1125 300.321 18 282.321 2484.461 

1+720 1+740 10 12.5 9   9 2493.461 

 

 

Determinar quina quantitat de material procedent de desmunt es necessari per l’execució del 

terraplè, es important per determinar les despeses en quant a transport es refereix. En aquest cas, 

s’adjunta una taula en la que queda reflectit que existeix un volum de desmunt suficient per la 

formació del terraplè. 

 

 

 

En el gràfic es pot veure que existeix una punta d’excavació que proporcionaria material suficient 

per cobrir les necessitats de l’obra. 

Un cop determinats els volum acumulats, es calcula quants m3 d’aquest volum es destinen a 

abocador. El preu de transport a l’ abocador per distàncies inferiors als 1000 m estaria 

comptabilitzat en la partida del moviment de terres corresponent a l’excavació. 
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PK Inicial          

(m) 

PK Final               

(m) 

Volum Acumulat    

(m3) 

Destinat a Abocador         

(m3) 

0+000 0+190 9.257   

0+190 0+350 -136.142   

0+350 0+580 -316.964   

0+580 1+020 1482.022 1482.022 

1+020 1+310 1756.82 274.798 

1+310 1+420 2109.557 352.737 

1+420 1+580 2202.14 92.583 

1+580 1+720 2484.461 282.321 

1+720 1+740 2493.461 9 

Totals 
  

2493.461 

 

Per realitzar les excavacions pertinents i els moviments de terres previstos, s’utilitzarà una 

excavadora - carregadora de 250 hp tipus CAT-235 o equivalent amb el suport de camions 

banyera de 12 t de capacitat total. 

Amb aquesta màquina també es realitzaran les tasques d’excavació de la terra vegetal i que 

posteriorment serà transportada a l’aplec de material segons indicacions del Plec de prescripcions 

tècniques. 

4 Localització de Graveres  

Tot els materials que es puguin reutilitzar a l’obra procedents de l’excavació del desmunt aniran 

destinats a l’execució del propi terraplè. Està previst un petit sanejament degut a la presència 

d’una cuneta profunda ubicada al PK 0+950 fins al PK 1+000. Aquest sanejament es reomplirà 

amb pedra procedent de cantera. 

A continuació es descriuen aquelles instal·lacions que es consideren més adequades per al traçat. 

 

Pedreres i Canteres Localització Materials explotats Distancia traçat (km) 

Gravera Costa-Dreta Rosselló Sorres i graves  15  

Gravera Pavigar Torrelameu Sorres i graves 17  

 

5 Abocadors i Acopis 

En el cas en què el material de la traça no siguin susceptible per a ser reutilitzat en la pròpia obra, 

aquest haurà de ser traslladat a un dipòsit controlat. S’adjunta fitxa del abocador a l’annex de 

geologia, però en aquest cas i degut a la quantitat reduïda de material sobrant procedent de 

l’excavació, es proposa com alternativa a l’abocador, la utilització d’una finca, destinada 

actualment a pastura, situada en la mateixa traça del camí. Aquesta finca estaria localitzada al 

marge esquerra sobre el PK 1+700.  

El material procedent de la retirada de la terra vegetal, s’apilarà en la mateixa finca a peu d’obra.  

La seva capacitat és d’uns 25.500 m2, 9.900 dels quals estarien destinats a l’aplec de terra 

vegetal. 
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APÈNDIX 1: PARCEL·LA APLEC TERRA VEGETAL I ABOCADOR 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex nº 6 – Ferms i Pavimentsi Paviments 



 Annex nº 6 - Ferms i Paviments  

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex 

 

1 Introducció...................................................................................................................... 1 

2 Normativa aplicable ....................................................................................................... 1 

3 Condicionants existents .................................................................................................. 1 

4 Recomanacions de disseny. Valoracions en el procediment d’elecció del ferm ............ 1 

4.1 Elecció del Ferm segons la Norma 6.1-IC  de Carreteres .......................................... 1 

4.1.1 Esplanada............................................................................................................ 1 

4.1.2 Secció de ferm .................................................................................................... 2 

4.2 Elecció del ferm segons el mètode del Road Research Laboratory ........................... 2 

4.3 Elecció del ferm segons el procediment establert pel “Manual de pavimentos 
asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” ................................................................ 3 

4.4 Conclusió final ........................................................................................................... 4 

5 Procediment de càlcul .................................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex nº 6 - Ferms i Paviments  

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                1 

1 Introducció 

Actualment el ferm del camí es troba en mal estat, dificultant en gran mesura el trànsit tant 

dels vehicles pesats com dels vehicles més lleugers.  És un camí que, a dia d’avui, no 

presenta cap tipus de tractament superficial. 

Es troben dues parts bastant diferenciades. Per un cantó, el primer tram del camí, estaria 

format per  una arena amb gran quantitat de fins i per un altre cantó, el camí està format per 

un tot-u en bon estat (vegeu il·lustracions del punt 3 de l’annex de Geologia i Geotècnia). 

L’objectiu del present annex és el de dimensionar i justificar el paquet de ferm per tal 

d’aconseguir unes condicions òptimes de seguretat i conducció.  

Les característiques de la secció de ferms adoptada depenen del nivell o categoria del trànsit 

i de la categoria o classificació de l’esplanada. 

2 Normativa aplicable 

S’ha establert el paquet de ferms consultant les següents normatives: 

� Norma 6.1-IC “Seccions de ferm”. 

� “Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” de la 

Asociación Española de Refinerías del Petroleo Productores de Asfalot (ESPAS). 

� “Caminos Rurales. Proyecto y Construcción” de Rafael Dal-Ré Tenreiro, Edició del 

2001. 

3 Condicionants existents 

Per al dimensionament del ferm s’han tingut en compte els següents condicionants: 

� La rasant del nou camí no pot estar molt sobreelevada respecte l’actual per no perdre 

la funcionalitat (accessos a finques i creuament amb altres camins existents). 

� Optimització econòmica. 

4 Recomanacions de disseny. Valoracions en el procediment d’elecció del ferm 

Depenent de la normativa que es segueixi, la metodologia i les restriccions o premisses 

establertes conduiran a la formació un tipus de camí o un altre. 

Per veure la diferència entre els 3 tipus s’estableix una comparativa en el procediment de 

càlcul i dimensionament. 

Tant la norma 6.1-IC, com el manual de paviments asfàltics i camins rurals, el punt de 

partida és gaire bé el mateix, unes recomanacions a l’hora de l’elecció del ferm, com poden 

ser:  

i. Tipus de transit, que en el cas del present projecte seria T42 segons norma o Classe 

A, segons Camins Rurals, donat que el numero de vehicles pesats que hi circulen 

diàriament és inferior a 25. 

ii.  El tipus d’esplanada: les restriccions a nivell de normativa de carreteres i les 

indicacions en Camins Rurals no són les mateixes. 

iii.  Climatologia de la zona: La pluviometria del terreny, la humitat relativa, la 

temperatura, zones de gelades hivernals,etc. són factors a tenir en conte en l’elecció 

del ferm i dels lligants de les mescles bituminoses en general. 

4.1 Elecció del Ferm segons la Norma 6.1-IC  de Carreteres 

Prèviament a la determinació del tipus de ferm, s’ha de concretar el tipus d’esplanada 
present a la traça del camí.  

4.1.1 Esplanada 

El resultat de l’estudi geològic (vegeu annex corresponent) indica que el sòl és tolerable en 

tot el traçat del camí (vegeu Art. 330 del PG-3). 

Segons la norma 6.1-IC, s’estableixen 3 tipus d’esplanada en funció del mòdul de 

comprensibilitat. Al no disposar dels medis per poder determinar el tipus d’esplanada, es 

dedueix o es pren com a referència una esplanada tipus E1 amb un mòdul de 

comprensibilitat, en el segon cicle de càrrega, superior o igual a 60 MPa.  

Tenint en conte el tipus d’esplanada i segons la classificació establerta en el següent quadre 

adjunt, 
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Taula 1 - Formació de l'Esplanada segons la Norma 6.1-IC 

 

es determina que per un tipus de sòl de les característiques que presenta el camí en estudi, 

s’ha de realitzar una millora en l’esplanada del mateix. 

Després de valorar les 3 alternatives per separat i des del punt de vista econòmic, es 

determina que l’ opció més favorable és l’aplicació de 60 cm de sòl adequat.  

L’alternativa de l’estabilització es descarta per l’encariment en el pressupost de la partida al 

utilitzar el ciment com a element que proporciona a l’esplanada, entre d’altres coses, millor 

capacitat de suport. L’ ús de sòl seleccionat també suposaria un cost addicional, inferior al 

de l’estabilització, al procedir de cantera sota les característiques assenyalades a l’ art.330 

del PG-3.  

L’execució de l‘esplanada es realitza en tongades de 30-35 cm de material, compactades al 

95% del PM, a excepció de la coronació del terraplè que ha de presentar el 100% de 

compactació. Tot aquest procediment, es tradueix en un augment econòmic de la partida. 

4.1.2 Secció de ferm 

Però segons la Norma 6.1-IC de Carreteres, el ferm adient al tipus d’esplanada present al 

camí seria qualsevol de les presents en el quadre següent. 

 
Taula 2 - Catàleg Secció de Ferms segons Norma 6.1-IC 

 

De les 3 alternatives, l’elecció seria la 4211, per la viabilitat econòmica respecte a les dues 

restants. El fet d’utilitzar mescles bituminoses en calent, ens podria obligar a tenir un nivell 

d’exigència en l’execució del camí molt alt. Segons norma, i pel tipus de trànsit que presenta 

el camí (T42), es podria substituir els 5 cm de MB per una grava-emulsió o per una mescla 

bituminosa en fred. 

4.2 Elecció del ferm segons el mètode del Road Research Laboratory  

Segons aquest mètode recollit a “Caminos Rurales” de Dal-Ré, la determinació de l’espessor 

del ferm es fa mitjançant el mètode empíric de l’index CBR. Es realitza en funció del trànsit 

que ha de suportar el camí i la resistència a la penetració. 

S’ha de tenir en conte el grau de compactació de l’esplanada. Con que no es disposa de les 

eines necessàries per la determinació del CBR, s’estima que el seu valor estarà comprés 

entre 5 i 10%. Es recorda que el camí està classificat com a classe A, de 0 a 15 vehicles de 

més d’1,5Tm de tara carregats amb més de 3 TM/eix, (vegeu annex de Geologia). 
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Taula 3 - Determinació de l'espessor de ferms flexibles en relació all CBR de l'esplanada i amb la Intensitat de tràfic 

referida a vehicles en trànsit 

 

Amb l’àbac de Peltier, entrant el CBR de l’esplanada a l’eix d’abscisses superiors, a la 

intersecció amb la corba de tipus de trànsit, obtenim, a l’eix d’ordenades l’espessor total de 

ferm equivalent. L’espessor teòric resultant de la taula seria de 19 cm per un sòl tipus. 

Conegut el material que s’utilitzarà en la composició del ferm, tot-u artificial en aquest cas, 

s’utilitzen els coeficients de qualitat dels diferents tipus de material, obtenint els espessors 

equivalents de cada capa. Un tot-u artificial ZA-20, vindria a ser com una estabilització al 

1”, per tant el coeficient de qualitat serà 1. 

 

Tipus de Material Coeficient de qualitat 

Capa rodadura asfàltiques en fred 1.7 
Grava-ciment 1.5 
Macàdam 1.2 
Estabilització granulomètrica a 1" (ZA-20) 1 
Sòl-ciment 1 
Sòl-betun 1 
Estabilització granulomètrica a 2" (ZA-25) 0.9 
Estabilització granulomètrica a 1 1/2" 0.9 
Estabilització granulomètrica a 3/4" (ZA-40) 0.8 
Tot-u Naturals 0.8 
Arena-Argila 0.7 
Sòls A-6 i A-7 estabilitzats amb calç 0.7 

El resultat final tenint en conte el coeficient de qualitat es presenten en la següent taula: 

 

Categoria  
Esplanada 

Tipus de 
material 

Espessor 
Teòric (m) 

Coeficient de 
qualitat 

Espessor 
Real          
(m) 

Espessor  Final        
(m) 

S1                   
5≤CBR≤10 

ZA-20 0.19 1 0.19 0.20 
ZA-25 0.19 0.9 0.21 0.25 
ZA-40 0.19 0.8 0.24 0.25 

 

4.3 Elecció del ferm segons el procediment establert pel “Manual de pavimentos 

asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico” 

Segons aquest procediment, el dimensionament del ferm es realitza mitjançant: 

i. La classificació del sòl per la formació de l’esplanada. : segons la classificació 

AASHTO el sòl estaria classificat com a A-4. 

ii.  Índex de CBR 

iii.  Classificació del trànsit: T42 (vegeu annex “Càlcul de la IMDp”). 

La classificació del sòl per a la formació de l’esplanada ve donat per la següent taula 

adjunta: 

 

Categoria del sòl Índex CBR 

S0 3-5 

S1 6-10 

S2 11-20 

S3 >20 

 

Com es comenta en els punts anteriors, no es disposa de les eines necessàries per la 

determinació del CBR, es parteix com a referència de que el seu valor està situat entre el 6 i 

el 10%. Seguint llavors la classificació de la taula adjunta, es dedueix que l’esplanada 

present al camí correspon a S1. 

El manual recopila diverses alternatives per poder aprofitar al màxim els materials presents a 

la traça, sense minimitzar la qualitat de l’esplanada, com poden ser estabilitzacions 

realitzades in situ ja siguin amb calç, ciments i diferents tipus d’emulsions,etc. 
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El catàleg de ferms presents en aquest document és el que es presenta en la següent taula 

adjunta. 

 

 

Es descarten tots aquells ferms que presentin estabilitzacions in situ o grava-emulsions pel 

cost econòmic que suposaria. Les “lechadas bituminosas” proporcionen condicions òptimes 

de conducció i sonoritat però també es descarten per l’estalvi econòmic. Finalment l’opció 

adoptada seria la 4211. Creació d’una sub-base de 20 cm de tot-u natural, base de 25 de tot-u 

artificial i un doble tractament superficial. 

4.4 Conclusió final 

Fent una recopilació de totes les metodologies estudiades per dimensionar el ferm, el 

procedent de “Manual de Pavimentos Asfáltico” s’entén com un terme mig entre el que seria 

les exigències de la norma 6.1-IC de carreteres i el seguit pel Road Research.  

Per tant, el ferm elegit serà el 4211, segons “Manual de Pavimentos Asfálticos de baja 

intensidad de tráfico”. 

5 Procediment de càlcul  

Mitjançant el permís d’extracció pertinent, es preveu que el material que conforma la sub-

base, la tot-u natural, procedeixi d’una parcel·la pròxima situada a la barriada dels 

Magraners a uns 1000 m aproximadament de l’obra. La profunditat d’excavació necessària 

per poder cobrir les necessitats de l’obra seria d’uns 25-30cm. Amb la qual cosa, i després 

de fer una retirada de la matèria vegetal, es procedirà a l’extracció del sòl classificat com a 

tot-u natural seguint criteris de classificació del PG-3. S’adjunta apèndix amb fitxa tècnica 

de la parcel·la en concret. 

El material que conforma la base del ferm és la tot-u artificial i procedirà de cantera. 

Es projecta com a capa de rodadura, el doble tractament superficial (DTS). Els àrids 

utilitzats tant en la primera com en la segona estesa de material així com la dotació de betum 

es determinen a partir de la “regla del décimo” mitjançant les següents fórmules: 

������ó 	
������ →    �� + ��
2    �

��                   ;                  ������ó ����� →  � �� + ��
2 � /10   �	/�� 

 

Per tant les dotacions quedaran repartides de la següent manera:  

 

Reg  Àrids                  
(mm) 

Dosis emulsió    
(Kg/m

2
) 

Dosis àrids definitiva 
(l/m

2
) 

Primer Tractament Àrid 5/10 0.75-1.1 6-8 

Segon Tractament Àrid 2/5 0.50-0.75 4-6 
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Apèndix 1: FITXA IDENTIFICATIVA PARCEL.LA DE PRÈSTEC 
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1 Introducció 

 

L'objecte del present annex és el de dimensionar la xarxa de drenatge del camí en estudi. En 

definitiva, definir les obres de drenatge necessàries per a la correcta evacuació de les aigües pluvials 

superficials, la qual cosa es traduirà en una reducció dels possibles danys causats per l’aigua i un 

allargament de la vida útil de la pavimentació projectada pel camí. 

El camí està  ubicat dintre de la conca del Segre.  

La conca del Segre, es localitza en l’extrem nord-oriental de la conca de l’Ebre amb una longitud de 

265 km, ocupant una superfície de 8.167 km2 .  

Es fa un estudi més concret a nivell del camí. S’estudien les conques sobre els plànols topogràfics a 

escala 1:5.000 del ICC.  A la cartografia, s’identifiquen els elements com ara ponts, vies fèrries, 

canals,... qualsevol estructura constructiva o natural que faci de barrera perquè  l’aigua no arribi al 

camí. Tenint en conte tots aquests elements, es limita una zona d’un kilòmetre quadrat 

aproximadament al voltant de la traça on es fa l’estudi de les aigües que puguin forma part de la 

conca natural del camí. La conca resultant s’acaba dividint en quatre subconques de dimensions 

variables. 

El drenatge del camí es projecta mitjançant la formació de cunetes longitudinals amb un pendent 

mínim del 0.50%. El màxim estarà situat en funció de l’erosió del terreny, però inicialment la 

definició de la cuneta es dissenya seguint el pendent longitudinal de la pròpia rasant del camí. 

Aquestes cunetes s’encarregaran de recollir tota l’aigua de les finques adjacents i de la pròpia 

plataforma. 

Es projecten quatre obres de drenatge transversals (O.D.T.) localitzades als punts baixos del camí, 

que recolliran l’aigua de les cunetes i la portaran a l’altre costat per desaiguar a les parcel·les 

confrontants o a canals de la xarxa de reg, que en aquest cas seria a la Sèquia de la Femosa que 

pertany a la Comunitat de Regants del Canal de Seròs. 

2 Condicionants existents 

El camí està situat en un terreny amb pendents molt suaus, amb cultius de fruiters i cereals, a més 

de les explotacions ramaderes existents. 

Al llarg de la traça es troben localitzats xarxes de reg formades per una sèrie de canonades i 

arquetes. Aquest sistema no es veu afectat per la construcció del camí degut a que la seva ubicació 

està bàsicament al marge esquerra de la traça. Es procura respectar al màxim els elements existents. 

Es preveu la reposició d’elements salvacunetes per poder donar continuitat als sistemes d’evacuació 

d’aigües. 

Actualment, hi han molts trams del camí en que no existeixen cunetes, amb la qual cosa, els danys a 

la plataforma són notoris (vegeu Annex de Traçat i Replanteig). En altres  trams en que sí que 

existeix cuneta, el seu estat de conservació és baix, estant covertes de vegetació. 

3 Hidrologia 

3.1 Procediment de càlcul i Mètode hidrometeorològic 

La delimitació de les conques s’ha realitzat sobre cartografia a escala 1:5000 del ICC. Inicialment, 

un cop delimitada la zona al voltant de la traça a partir de la qual l’aigua no arribarà al camí en 

estudi, es procedeix a fer el dimensionament de les conques. S’ubiquen els punts baixos de la rasant 

i a partir de qui es divideixen les conques en 4 subconques. Els resultats es presenten en la següent 

taula: 

 

Subconques Àrea                  

(m2) 

Longitud              

(m) 

Cota                   

màxima                  

(m) 

Cota 

mínima                

(m) 

Pendent J            

(m/m) 

Subconca 1 32017.87 215.78 178 166 0.056 

Subconca 2 11420.88 237.95 180 174 0.025 

Subconca 3  24885.16 269.8 185 176 0.033 

Subconca 4 60217.23 169.07 185 182 0.018 

 

El mètode utilitzat per a calcular el cabal de desguàs,  és el proposat per J.R. Témez, a  "Cálculo 

Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales del 1987" realitzat per 

la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U. Així mateix, també es consulta  la Instrucció 

5.1-IC Drenatge, la 5.2- IC Drenatge Superficial i “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

El mètode hidrometeorològic es basa en l'aplicació de la fórmula racional amb el qual s'obté el 

cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d'intensitat determinada en una conca d'àrea 

i coeficient d’escorrentiu coneguts. 
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La intensitat de pluja, corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de la precipitació 

màxima diària, que es dedueix fixat un període de retorn i mitjançant la llei estadística SQR-

ETmax. Aquesta intensitat s´ ha obtingut de la publicació “Màximes pluges diàries en l'Espanya 

Peninsular” del Ministeri de Foment.  

El coeficient d’escolament es basa en els estudis i resultats experimentals del SOIL 

CONSERVATION SERVICE (S.C.S.) d'Estats Units, en funció de les característiques 

hidrològiques del sòl. 

3.1.1 Fórmula Racional 

La fórmula racional és un model que té en compte, a més de l'àrea de la conca, la intensitat de la 

precipitació. Si s'accepta que durant la pluja, o al menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, no 

canvia la capacitat d'infiltració de la conca, es pot escriure la fórmula racional: 

K

AIC
Q

⋅⋅

=  

On: 

Q(m3/s) seria el cabal punta corresponent a un període de retorn donat. 

C  coeficient d’escorrentiu de la conca (adimensional). 

I(mm/h) és la màxima intensitat mitjana de la pluja en l’ interval de duració Tc (temps de 

concentració), pel període de retorn donat. 

A(Km²)  Superfície de la conca. 

K(Km²) coeficient d'uniformitat, on té en compte la irregularitat temporal de la pluja. Per 

aquest motiu augmenta el seu valor en un 20%. El valor de K depèn de les unitats en 

que s’expressa Q i A i s’extreu de la següent taula recollida en la norma 5.2-IC. 

 

Q en A en 

 
Km2 Ha m2 

m3/s 3 300 3.000.000 

l/s 0.003 0.3 3.000 

 

En aquest cas el valor de K és 3. 

3.1.2 Temps de Concentració (Tc) 

El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l' inici de la pluja i l'establiment 

del cabal d'equilibri, depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la 

conca i la velocitat mitja que adquireix dins de la mateixa. 

Per al càlcul dels cabals de disseny es considerarà el següent cas en l’estimació del temps de 

concentració: 

• Conques rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04 A, on A és l’àrea total 

de la conca estudiada: 

76,0

4
1

3,0













⋅=

J

L
T
c

 

on: 

Tc(h)   Temps de concentració. 

L(Km)  Longitud del curs principal d'aigua. 

J(m/m)  Pendent mig del curs principal d'aigua. 

 

Fórmula extreta de l’Article 2.4 de la Instrucció 5.2-IC  

3.1.3 Màxima Intensitat Mitjana de la Precipitació (I) 

La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un període de retorn 

determinat, és pot obtenir en funció de cada estació meteorològica utilitzada i de la distribució 

temporal de les seves pluges. 

Pel cas en que no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per a poder obtenir les corbes 

Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de cada estació utilitzada, el mètode utilitza la corba 

adimensional: 

ψ =  � �
�� 

, �� = 0 

 

Aquesta funció variarà d'uns punts a uns altres i es determina mitjançant: 
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On: 

I(mm/h) Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l’ interval de duració t

concentració), pel mateix període de retorn.

Id (mm/h)  Màxima intensitat mitjana diària (I

mm/dia). 

I1 (mm/h)  Màxima intensitat en una hora de la precipitació.

t(h)   Duració considerada.

 

La relació I1/Id entre la intensitat en una hora i la intensitat mitjana diària, es coneix i està 

representada geogràficament pel mapa d'isolínies 

La precipitació total diària P

l'Espanya Peninsular” del Ministeri de Foment que utilitza la Funció de Distribució SQRT

El procés per obtenir el valor de 

1. Localització en els plànols del punt geogràfic desitjat.

2. Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació C

P de la màxima precipitació diària anual.

3. Per al període de retorn desitjat T i el  valor de C

mitjançant la figura 3.3 de la publicació o l'ús de la taula 7.1 també de la publicació.

4. Realitzar el producte:

 

Obtenint-se en (mm/dia) el 
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Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l’ interval de duració t

concentració), pel mateix període de retorn. 

Màxima intensitat mitjana diària (Id=Pd/24, Pd és la precipitació total diària en 

Màxima intensitat en una hora de la precipitació. 

Duració considerada. 

entre la intensitat en una hora i la intensitat mitjana diària, es coneix i està 

representada geogràficament pel mapa d'isolínies (Il·lustració1) 

ecipitació total diària Pd s’ha obtingut a partir de la publicació “Màximes pluges diàries en 

l'Espanya Peninsular” del Ministeri de Foment que utilitza la Funció de Distribució SQRT

( ) ( )[ ]xxkxF ⋅−⋅+−= αα exp1exp)(  

El procés per obtenir el valor de Pd considerant diferents períodes de retorn és el següent:

Localització en els plànols del punt geogràfic desitjat. 

Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació C

P de la màxima precipitació diària anual. 

Per al període de retorn desitjat T i el  valor de Cv, obtenció del quantil regional Y

mitjançant la figura 3.3 de la publicació o l'ús de la taula 7.1 també de la publicació.

Realitzar el producte: 

��	 �	��			 � �� 	 � 

se en (mm/dia) el valor de precipitació per al període de retorn seleccionat
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Màxima intensitat mitjana de la precipitació en l’ interval de duració tc (temps de 

és la precipitació total diària en 

entre la intensitat en una hora i la intensitat mitjana diària, es coneix i està 

s’ha obtingut a partir de la publicació “Màximes pluges diàries en 

l'Espanya Peninsular” del Ministeri de Foment que utilitza la Funció de Distribució SQRT-Etmax: 

considerant diferents períodes de retorn és el següent: 

Estimació mitjançant les isolínies representades del coeficient de variació Cv i del valor mig 

obtenció del quantil regional Yt, 

mitjançant la figura 3.3 de la publicació o l'ús de la taula 7.1 també de la publicació. 

valor de precipitació per al període de retorn seleccionat 

       

Il·lustració 1-Mapa d’isolínies per a l’obtenció de I1/Id.

 

 

Donat la proximitat geogràfica de les conques, s’ha comprovat que les variables pluviomètriques 

són les mateixes per a totes elles. Queden reflectides en la següent taula:

 

Cv 

0.4 

 

Els càlculs que es poden extreure pels diferents períodes de retorn, són els següents:

 

  

  5 10

Yt 1.247 1.492

Pd=Xt=Yt · P 

(mm/dia) 
54.868 65.648

 

 

Annex nº 7 - Hidrologia i Drenatge 

       

 

Mapa d’isolínies per a l’obtenció de I1/Id. 

Donat la proximitat geogràfica de les conques, s’ha comprovat que les variables pluviomètriques 

les mateixes per a totes elles. Queden reflectides en la següent taula: 

P mitjana         

(mm/dia) 

44 

Els càlculs que es poden extreure pels diferents períodes de retorn, són els següents: 

Període de Retorn (anys) 

10 50 100 500 

1.492 2.113 2.403 3.128 

65.648 92.972 105.732 137.632 
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Donat la proximitat geogràfica de les conques, s’ha comprovat que les variables pluviomètriques 
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Una vegada obtinguda la precipitació diària P

anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió:

1=
A

K   

15

log
1

S
K

A
−=  

KA coeficient adimensional minorador de la precipitació diària P

S superfície de la conca, expressada en km

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè 

diària utilitzats en la construcció dels mapes d’ 

sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets en comptes d’àrees extenses, que és el que es 

considera en els càlculs. Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions 

algunes vegades són a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

vegades en posicions intermèdies.

Per tant, el valor de la precipitació diària que ca

En aquest cas, totes i cadascuna de les conques són inferiors a 1 km

mateix que s’ha mostrat a la taula anterior.

 

3.1.4 Coeficient d’Escorrentiu (C)

Un cop que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les capes superiors del 

mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les depressions del terreny i, al mateix 

temps, l'aigua comença a circular per la superfície. Si s’accepta que durant la

menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca el 

coeficient d’escorrentiu, que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb 

l'expressió següent, utilitzada pel mèt
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Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd, caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient K

anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 

 

  si S<=1 km2 

  si S>1 km2 

On: 

coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 

superfície de la conca, expressada en km2 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè 

en la construcció dels mapes d’ isomàximes, o el tractament estadístic de les seves 

sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets en comptes d’àrees extenses, que és el que es 

Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions 

algunes vegades són a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

vegades en posicions intermèdies. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar és el valor: 

dAd
PKP ⋅=′  

totes i cadascuna de les conques són inferiors a 1 km2 , per tant el valor de 

mateix que s’ha mostrat a la taula anterior. 

Coeficient d’Escorrentiu (C) 

arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les capes superiors del 

mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les depressions del terreny i, al mateix 

temps, l'aigua comença a circular per la superfície. Si s’accepta que durant la

menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca el 

coeficient d’escorrentiu, que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb 

l'expressió següent, utilitzada pel mètode de l'US Soil Conservation Service 


 �
�����	 � 1� 	 �����	 � 23�

�����	 � 11�
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, caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè els valors de precipitació 

isomàximes, o el tractament estadístic de les seves 

sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets en comptes d’àrees extenses, que és el que es 

Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions 

algunes vegades són a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

 

, per tant el valor de Pd serà el 

arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les capes superiors del 

mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les depressions del terreny i, al mateix 

temps, l'aigua comença a circular per la superfície. Si s’accepta que durant la precipitació, o al 

menys una vegada assolit el cabal d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca el 

coeficient d’escorrentiu, que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb 

ode de l'US Soil Conservation Service  

       

On: 

Pd (mm/dia)  Precipitació total diària per al període de retorn considerat.

P0 (mm)  Llindar d'escorrentiu 

Per què es produeixi el fenomen de l’escorrentia  

El coeficient d’escorrentiu pren valors entre 0 i 1, i varia apreciablement d'una conca a altra i d'una 

pluja a una altra, donat a les condicions d'humitat inicials. És un coeficient que pot variar molt a les 

conques petites per raó del tipus de sòl més o 

 

La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d'escorrentiu, es resumeix 

taula 1, on intervé la seva textura. S’adjunta diagrama triangular que serveix per determinar

el cas del camí a estudi la textura és B (vegeu 

 

 

Taula 1 - Classificació dels sòls a efectes del llindar d’escorrentiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup
Infiltració (molt 

humits)

D Molt Lenta

A Ràpida

B Moderada

Nota:Els terrenys amb nivell freátic alt s´inclouiran al Grup D

C Lenta
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Precipitació total diària per al període de retorn considerat. 

Per què es produeixi el fenomen de l’escorrentia  Pd > P0. 

El coeficient d’escorrentiu pren valors entre 0 i 1, i varia apreciablement d'una conca a altra i d'una 

pluja a una altra, donat a les condicions d'humitat inicials. És un coeficient que pot variar molt a les 

conques petites per raó del tipus de sòl més o menys permeable, el pendent i els cultius.  

La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d'escorrentiu, es resumeix 

S’adjunta diagrama triangular que serveix per determinar

(vegeu il·lustració 2 i taula 1). 

 

Classificació dels sòls a efectes del llindar d’escorrentiu. 

Infiltració (molt 
Potència Textura Drenatge

Sorrenca

Areno- Llimosa

Franc-sorrenca

Franc

Franc-argilosa-

sorrenca

Franc-Llimosa

Franc-argilo-

sorrenca

Franc-argilo-

llimosa

Argilo-sorrenca

Petit (litosuelo) 

o horitzons 

d'argila

Argilosa
Pobre o molt 

pobre

Grand Perfecte

Mitjana a 

Grand
Bo a Moderat

Nota:Els terrenys amb nivell freátic alt s´inclouiran al Grup D

Mitjana a 

Petita
Imperfecte
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El coeficient d’escorrentiu pren valors entre 0 i 1, i varia apreciablement d'una conca a altra i d'una 

pluja a una altra, donat a les condicions d'humitat inicials. És un coeficient que pot variar molt a les 

 

La classificació dels sòls en diferents grups a efectes del llindar d'escorrentiu, es resumeix en la  

S’adjunta diagrama triangular que serveix per determinar-la. En 
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Il·lustració 2 - Diagrama triangular per a la determinació de la textura. 

 

De “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” també se n’extreu el 

mapa de pendents de Catalunya. 

 

 

Il·lustració 3- Mapa de pendents de Catalunya. ACA,2001 

 

El llindar d'escorrentiu és la quantitat de pluja que cal perquè comenci a produir-se escorrentiu, la 

valoració d'aquest terme es pot fer a través de la taula que es recull en la norma de drenatge 

superficial de carreteres. En aquesta taula intervenen diferents característiques del sòl, com són: l'ús 

del sòl, el tipus de sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup de sòl (vegeu taula 2). 

Ús de sol Pendent (%)
Característiques 

hidrològiques
A B C D

R 15 8 6 4

N 17 11 8 6

<3 R/N 20 14 11 8

R 23 13 8 6

N 25 16 11 8

<3 R/N 28 19 14 11

R 29 17 10 8

N 32 19 12 10

<3 R/N 34 21 14 12

R 26 15 9 6

N 28 17 11 8

<3 R/N 30 19 13 10

R 37 20 12 9

N 42 23 14 11

<3 R/N 47 25 16 13

Pobra 24 14 8 6

Mitjana 53 23 14 9

Bona 69 33 18 13

Molt Bona 81.6 41 22 15

Pobra 58 25 12 7

Mitjana 81.5 35 17 10

Bona 122 54 22 14

Molt Bona 244 101 25 16

Pobra 62 28 15 10

Mitjana 80 34 19 14

Bona 101 42 22 15

Pobra 75 34 19 14

Mitjana 97 42 22 15

Bona 156 80 25 16

Molt Clara 40 17 8 5

Clara 60 24 14 10

Mitjana 75 34 22 16

Espessa 89 47 31 23

Molt Espessa 122 65 43 33

>=3

<3

>=3

<3

Guaret
>=3

Conreus en filera
>=3

Cereals d´hivern
>=3

Rotació de 
conreus pobres

>=3

Rotació de 
conreus densos

>=3

Praderies

>=3

<3

Plantacions 

regulars 

d´aprofitament 

forestal

>=3

<3

Masses forestals 

(boscos, garriga, 

etc.)

Roques 

permeables

3

5

Roques 

impermeables

2

4
 

Taula 2 - Llindar d’escorrentiu P0 per a diferents usos del sòl. 
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El llindar d'escorrentiu considerat es veu afectat per un coeficient corrector anomenat factor 

multiplicador (fmr) i que a Catalunya pren un valor d’2.5, tal i com es recull en la mateixa 

publicació mencionada. Aquest coeficient corrector reflexa la variació regional de la humitat 

habitual en el sòl al començament de pluges significatives i alhora inclou una majoració per a evitar 

sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del tractament estadístic 

de mètode hidrometeorològic. 

 

 

Il·lustració 4 – Mapa del coeficient corrector del llindar d’escorrentiu. 

 

�′� = ��� ·  �� = 2.5 ·  ��  

 

En el cas en que es consideri una conca heterogènia, en quant a l'ús i el tipus de sòl, l'obtenció del 

llindar d'escorrentiu es fa amb la mitja ponderant de les àrees parcials. 

 

��
� =

	∑��
�� · �� �
∑�� 

 

 

3.1.5 Determinació dels cabals de referència (Q) 

A continuació s'adjunten les característiques físiques i els cabals resultants per a les conques 

interceptades per les obres de drenatge projectades. 

Les dades adjuntes en aquesta taula són resultants de l’estudi de les conques per  un període de 

retorn de 100 anys. 
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Subconques Superfície                 
(km2) 

Longitud            
(km) 

Cota 
màxima                  

(m) 

Cota   
mínima                 

(m) 

J          
(m/m) 

I1/Id Tc               
(hores) 

It/Id Cv P mitjana              
(mm/dia) 

Yt Xt                  
(mm/dia) 

It                 
(mm/h) 

Po                       
(mm) 

fmr Po '                   
(mm) 

C100 Q                 
(m3/s) 

Subconca 1 0.032 0.216 178 166 0.056 10.50 0.16 27.20 0.40 44 2.403 105.732 119.809 19 2.5 47.5 0.177 0.188 

Subconca 2 0.011 0.238 180 174 0.025 10.50 0.20 24.33 0.40 44 2.403 105.732 107.189 21 2.5 52.5 0.15 0.051 

Subconca 3 0.025 0.270 185 176 0.033 10.50 0.21 23.82 0.40 44 2.403 105.732 104.936 21 2.5 52.5 0.15 0.109 

Subconca 4 0.060 0.169 185 182 0.018 10.50 0.17 26.78 0.40 44 2.403 105.732 117.962 21 2.5 52.5 0.15 0.295 

 

El resum de les dades per als diferents períodes de retorn és el següent: 

 

Subconques Superfície                 

(km2) 

Longitud            

(km) 

T5 T10 T50 T500 

It                 
(mm/h) 

C5 Q5               
(m3/s) 

It                 
(mm/h) 

C10 Q10                     
(m3/s) 

It                 
(mm/h) 

C50 Q50                      
(m3/s) 

It                 
(mm/h) 

C500 Q500                   
(m3/s) 

Subconca 1 0.032 0.380 62.173 0.025 0.017 74.388 0.061 0.048 105.350 0.142 0.160 155.956 0.254 0.423 

Subconca 2 0.011 0.540 55.624 0.007 0.002 66.553 0.040 0.010 94.253 0.117 0.042 139.528 0.224 0.119 

Subconca 3 0.025 0.461 54.455 0.007 0.003 65.154 0.040 0.022 92.272 0.117 0.090 136.596 0.224 0.254 

Subconca 4 0.060 0.426 61.215 0.007 0.009 73.242 0.040 0.059 103.726 0.117 0.244 153.552 0.224 0.690 

 

4 Drenatge Transversal i Longitudinal 

 

4.1 Obres de drenatge transversal 

Segons els resultats exposats anteriorment, el cabal de disseny, associat a un període de retorn de 

100 anys, és inferior a 3 m³/s, així que les obres de drenatge s’han dimensionat segons la Instrucció 

5.2-IC de Drenatge Superficial. S’estableix un diàmetre mínim de 600 mm per tal de facilitar les 

tasques de neteja.  

Un cop determinats els cabals admissibles per les obres de drenatge, s’utilitza la metodologia de 

càlcul proposada per US Bureau O,P,R  per poder determinar el seu funcionament. El control de la 

làmina d’aigua a l’entrada i a la sortida de la obra de drenatge. 

Es parteix de la base que les ODT aniran acompanyades d’aletes i per tant el coeficient de pèrdua de 

càrrega en l’ entrada és de 0.30 (Tub de formigó amb aletes). 
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Subconca P.K.             
(m) 

Tipus ODT DN                       
(mm) 

J                                   
(m/m) 

Q100               
(m3/s) 

Calat               
(m) 

Alfa          
(rad) 

Àrea 
mullada 

(m2) 

P mullat 
(m) 

R hidràulic 
(m) 

n v                
(m/s) 

Q calculat 
(m3/s) 

Subconca 1 0+130 CIRCULAR 600 0.0300 0.188 0.250 1.738 0.112 0.842 0.132 0.015 3.000 0.335 

Subconca 2 0+650 CIRCULAR 600 0.0100 0.051 0.250 1.738 0.112 0.842 0.132 0.015 1.732 0.193 

Subconca 3 1+069 CIRCULAR 600 0.0100 0.109 0.250 1.738 0.112 0.842 0.132 0.015 1.732 0.193 

Subconca 4 1+470 CIRCULAR 600 0.0100 0.295 0.250 1.738 0.112 0.842 0.132 0.015 1.732 0.193 

 

Subconca P.K.             
(m) 

Tipus  ODT DN                       
(mm) 

Q calculat 
(m3/s) 

Q 
específic 
(m3/s) 

v                
(m/s) 

HE/D HE                
(m) 

YC/D YC                    
(m) 

L Canonada  
(m) 

L/P límit L/P (L/P)/  LÍMIT 
(L/P) 

HE/D 
màx. 

Ke hf Hw 

Subconca 1 0+130 CIRCULAR 600 0.335 0.383 3.000 0.900 0.540 0.630 0.378 7.500 2.5 700 0.004 3 0.300 0.225 1.197 

Subconca 2 0+650 CIRCULAR 600 0.193 0.221 1.732 0.700 0.420 0.500 0.300 7.100 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.499 

Subconca 3 1+069 CIRCULAR 600 0.193 0.221 1.732 0.700 0.420 0.500 0.300 7.100 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.499 

Subconca 4 1+470 CIRCULAR 600 0.193 0.221 1.732 0.700 0.420 0.500 0.300 7.100 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.499 

 

Es presenta la mateixa taula amb els valors màxims derivats de l’estudi: 

 

Subconca P.K.             
(m) 

Tipus ODT DN                       
(mm) 

J                                   
(m/m) 

Q100                
(m3/s) 

Calat Màx.             
(m) 

Alfa 
Màx. 
(rad) 

Àrea Màx. 
(m2) 

P mullat 
màxim                  

(m) 

R hidràulic 
màxim                   

(m) 

Q màx. 
(m3/s) 

Subconca 1 0+130 CIRCULAR 600 0.0300 0.188 0.450 1.047 0.227 1.256 0.181 0.841 

Subconca 2 0+650 CIRCULAR 600 0.0100 0.051 0.450 1.047 0.227 1.256 0.181 0.485 

Subconca 3 1+069 CIRCULAR 600 0.0100 0.109 0.450 1.047 0.227 1.256 0.181 0.485 

Subconca 4 1+470 CIRCULAR 600 0.0100 0.295 0.450 1.047 0.227 1.256 0.181 0.485 

 

Subconca P.K.             
(m) 

Tipus ODT DN                       
(mm) 

Q màx. 
(m3/s) 

Q específic 
màx. 

(m3/s) 

V màx. 
(m/s) 

HE/D HE                
(m) 

YC/D YC                    
(m) 

L Canonada 
(m) 

L/P límit L/P (L/P)/LÍMIT 
(L/P) 

HE/D 
màx. 

Ke Hf             
màx. 

Hw 
màx. 

Subconca 1 0+130 CIRCULAR 600 0.841 0.963 3.697 2.700 1.620 0.950 0.570 7.5 2.5 700 0.004 3 0.300 0.225 1.506 

Subconca 2 0+650 CIRCULAR 600 0.485 0.556 2.134 1.200 0.720 0.750 0.450 7.1 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.902 

Subconca 3 1+069 CIRCULAR 600 0.485 0.556 2.134 1.200 0.720 0.750 0.450 7.1 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.902 

Subconca 4 1+470 CIRCULAR 600 0.485 0.556 2.134 1.200 0.720 0.750 0.450 7.1 7.1 700 0.010 3 0.300 0.071 0.902 
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Segons la classificació de US B.O.P.R., l’estudi de les obres de drenatge transversal seria el reflectit a la següent taula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons això, es proporciona croquis de la comprovació de les obres de drenatge per a cada una de 

les classes que es troben presents a l’estudi. 

 

Pel cas de la ODT-1 ubicada a la Subconca 1  al P.K. 0+130: 

 

 

 

Pel cas de la ODT-2, ODT-3 i ODT-4,  ubicats a la Subconca 2, 3 i 4 respectivament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subconca P.K.                         
(m) 

DN                       
(mm) 

Tipus de ODT Tipus Observacions 

Subconca 1 0+130 600 Circular Classe II Tipus 5 Entrada Submergida 

Subconca 2 0+650 600 Circular Classe I Tipus 1 Control Sortida 

Subconca 3 1+069 600 Circular Classe I Tipus 1 Control Sortida 

Subconca 4 1+470 600 Circular Classe I Tipus 1 Control Sortida 
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4.2 Drenatge longitudinal 

Pel cas del control i comprovació dels elements longitudinals d’evacuació de les aigües, es segueix 

un procediment una mica diferent. Tenint en conte el Q10 , es determina la profunditat necessària 

de la hauria de tenir la cuneta per evacuar tota l’aigua i conduir-la fins a les obres de drenatge 

calculades. 

 

L’esquema dels drenatges longitudinals seguit en el present projecte és el següent: 

 

Profunditat de 0.30 m

3

2

3

2

1

1

Amplada Cuneta de Terres 0.75 m

 Ferm

 

Tenint en conte que K (Coeficient de rugositat de Manning) adopta un valor de 27 m1/3/s . 
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Es presenta la taula de càlcul de les cunetes amb els resultats obtinguts: 

 

Subconca PK Inicial 
(m) 

PK Final   
(m) 

Ubicació Q10              
(m3/s) 

Longitud                        
(m)  

Z Inicial                      
(m) 

Z Final                  
(m) 

J            
(m/m) 

K                  
(m1/3/s) 

H                        
(m) 

S                   
(m2) 

Pm                   
(m) 

Rh               
(m) 

V                     
(m/s) 

Subconca-1 0+000 0+130 ME 0.05 144.40 171.43 168.11 0.02 27.00 0.23 0.08 0.81 0.09 0.63 

0+000 0+101 MD 0.05 100.80 171.05 168.65 0.02 27.00 0.22 0.08 0.81 0.09 0.64 

0+200 0+350 ME 0.05 172.14 176.83 168.43 0.05 27.00 0.20 0.06 0.71 0.08 0.84 

0+230 0+280 MD 0.05 70.21 172.76 168.52 0.06 27.00 0.19 0.05 0.68 0.08 0.91 

Subconca -2 0+350 0+412 ME 0.01 63.10 176.83 175.65 0.02 27.00 0.13 0.03 0.47 0.05 0.40 

0+444 0+474 MD 0.01 30.40 175.06 174.82 0.01 27.00 0.15 0.04 0.55 0.06 0.29 

0+590 0+890 ME 0.01 300.00 180.20 174.21 0.02 27.00 0.13 0.03 0.47 0.05 0.41 

0+597 0+890 MD 0.01 240.00 180.07 173.86 0.03 27.00 0.12 0.02 0.44 0.05 0.45 

Subconca -3 0+890 1+068 ME 0.02 171.34 180.20 177.14 0.02 27.00 0.18 0.05 0.63 0.07 0.47 

0+890 0+962 MD 0.02 71.80 180.07 179.10 0.01 27.00 0.19 0.05 0.67 0.08 0.42 

1+068 1+225 ME 0.02 149.40 180.55 177.14 0.02 27.00 0.17 0.04 0.60 0.07 0.52 

1+305 1+342 ME 0.02 33.75 182.98 182.36 0.02 27.00 0.17 0.05 0.63 0.07 0.48 

1+312 1+342 MD 0.02 29.75 183.19 182.72 0.02 27.00 0.18 0.05 0.65 0.07 0.45 

Subconca -4 1+342 1+388 ME 0.06 43.20 182.98 182.19 0.02 27.00 0.25 0.10 0.92 0.11 0.61 

1+342 1+380 MD 0.06 36.50 183.19 182.48 0.02 27.00 0.25 0.10 0.91 0.10 0.62 

1+444 1+470 ME 0.06 20.00 181.42 181.04 0.02 27.00 0.25 0.10 0.91 0.11 0.62 

1+470 1+496 ME 0.06 19.00 181.51 181.14 0.02 27.00 0.25 0.10 0.91 0.10 0.63 

1+418 1+470 MD 0.06 52.40 181.98 181.05 0.02 27.00 0.26 0.10 0.92 0.11 0.60 

1+470 1+506 MD 0.06 25.60 181.59 181.10 0.02 27.00 0.25 0.10 0.91 0.11 0.62 
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Subconca PK Inicial 
(m) 

PK Final 
(m) 

Ubicació Longitud                        
(m)  

H                        
(m) 

S                   
(m2) 

P                   
(m) 

Rh               
(m) 

V              
(m/s) 

Subconca-1 0+000 0+130 ME 144.40 0.30 0.14 1.08 0.12 0.36 

0+000 0+101 MD 100.80 0.30 0.14 1.08 0.12 0.36 

0+200 0+350 ME 172.14 0.30 0.14 1.08 0.12 0.36 

0+230 0+280 MD 70.21 0.30 0.14 1.08 0.12 0.36 

Subconca -2 0+350 0+412 ME 63.10 0.30 0.14 1.08 0.12 0.08 

0+444 0+474 MD 30.40 0.30 0.14 1.08 0.12 0.08 

0+590 0+890 ME 300.00 0.30 0.14 1.08 0.12 0.08 

0+597 0+890 MD 240.00 0.30 0.14 1.08 0.12 0.08 

Subconca -3 0+890 1+068 ME 171.34 0.30 0.14 1.08 0.12 0.16 

0+890 0+962 MD 71.80 0.30 0.14 1.08 0.12 0.16 

1+068 1+225 ME 149.40 0.30 0.14 1.08 0.12 0.16 

1+305 1+342 ME 33.75 0.30 0.14 1.08 0.12 0.16 

1+312 1+342 MD 29.75 0.30 0.14 1.08 0.12 0.16 

Subconca -4 1+342 1+388 ME 43.20 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 

1+342 1+380 MD 36.50 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 

1+444 1+470 ME 20.00 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 

1+470 1+496 ME 19.00 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 

1+418 1+470 MD 52.40 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 

1+470 1+506 MD 25.60 0.30 0.14 1.08 0.12 0.44 
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APÈNDIX 1: ESTUDI CONQUES HIDROLÒGIQUES 

 



Nº ODT P.K.                

(m)

Z ENTRADA 

(m)

Z SORTIDA 

(m)

Longitud 

(m)

Pendent 

(%)

ODT-1 0+130 167.624 167.403 7.35 3

ODT-2 0+650 173.414 173.34 7.1 1

ODT-3 1+070 176.63 176.55 8.25 1

ODT-4 1+470 180.633 180.71 7.417 1

AMPLIACIÓ N-240 

ODT -5
1+730 186.409 186.384 2.50 0.8
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1 Objecte de l’estudi de seguretat i salut 

1.1 Identificació de les obres 

Condicionament i millora del camí que uneix la carretera Tarragona N-240 a l’alçada del PK 87 

amb partida de Grealó al Terme Municipal de Lleida. 

1.2 Objecte 

El present E.S.S, té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions establertes de la Llei 31 / 

1995 i del RD 1627 / 1997. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 

l'execució de l'obra i de les mesures preventives per garantir la seguretat de les persones en 

l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra 

pública en el seu article 18.3h. 

En cas de què sigui necessari complimentar amb mesures de seguretat no previstes en el present 

Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat en fase d'execució de l'obra, el contractista 

elaborarà el corresponent annex al Pla de seguretat i Salut de l'obra. 

D’aquesta manera, s’integra en el projecte constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el 

Contractista pugui preveure i planificar els recursos tècnics i humans necessaris per al compliment 

de les obligacions preventives en aquest centre de treball. 

2 Dades del projecte 

2.1 Tipologia de l’obra 

El camí presenta una longitud de 1735 m i una amplada variable, d’ entre 2 i 4 m. Presenta 2 sentits 

de circulació. 

El camí està situat en una zona agrícola de regadiu, on existeix gran varietat de cultius. A part 

d’això es localitza una petita zona de residència, una escola d’hípica i dues explotacions ramaderes. 

2.2 Situació 

El camí està situat en la zona Nord-Est de la zona de Lleida. L’orografia del terreny en aquesta part 

és suau, amb pendents molts sinuoses. 

L’accés a aquest camí pot donar-se per diferents punts. Un primer accés és des de la N-240 de 

Bilbao a Tarragona. També existeixen connexions des de camins principals agrícoles com són el 

camí del Fons dels Magraners, el camí de Lleida a Artesa de Lleida i el camí de Grealó que prové 

des del barri de la Bordeta de Lleida. Justament el camí començaria en la intersecció entre el camí 

de Grealó i el camí de Lleida a Artesa de Lleida. 

2.3 Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 

Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 218.708.71 €. 

2.4 Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 mesos. 

2.5 Mà d'obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 6 persones: 3 peons, 1 capatàs, 2 maquinistes 

 Cap de colla 

 Oficial 1a 

 Ajudant 

 Manobre especialista  

 Manobre  

2.6 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

BARRERES 

CLAUS 

FILFERROS 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

LLIGANTS HIDROCARBONATS 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
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MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

PINTURES, PASTES I ESMALTS 

PLAFONS 

PLANXES I PERFILS D’ACER 

PUNTALS 

SENYALS 

SENYALS I CARTELLS D’ALUMINI EXTRUSIONAT 

TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULERS 

TAULONS 

TERRES 

TOT-U 

TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 

2.7 Maquinària prevista per executar l’obra 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg   

 Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg   

 Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg   

 Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent   

 Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent   

 Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent   

 Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent   

 Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent   

 Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent   

 Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent   

 Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent   

 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)   

 Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)   

 Motoanivelladora de 125 hp   

 Motoanivelladora de 150 hp   

 Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t   

 Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t   

 Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t   

 Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t   

 Picó vibrant dúplex de 1300 kg   

 Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària   

 Camió cisterna amb bomba d'alta pressió   

 Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)   

 Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)   

 Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)   

 Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)   

 Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)   
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 Camió cisterna de 6000 l   

 Camió cisterna de 10000 l   

 Camió grua de 5 t   

 Grua autopropulsada de 12 t   

 Furgoneta de 3500 kg   

 Vibrador intern de formigó   

 Camió amb bomba de formigonar   

 Bituminadora automotriu per a reg asfàltic   

 Estenedora de granulat   

 Escombradora autopropulsada   

 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada   

 Màquina per a clavar muntants metàl·lics   

 Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica   

 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic   

 Motoserra per a la tala d'arbres   

 Màquina per a doblegar rodó d'acer   

 Cisalla elèctrica   

 

3 Instal·lacions provisionals 

3.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 

caixa general de protecció i els comptadors. La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de 

protecció de terra. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei: connexió realitzada d’acord a la companyia de subministrament. Ha de 

presentar mòdul de protecció, és a dir, fusibles i limitadors de potència 

Quadre General: Per a enllumenat i eines elèctriques. Protegit de l’ intempèrie, es recomana ús 

d’una clau per la seva obertura. Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc 

elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors: Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal. Els conductors aniran 

soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o 

persones.  

Quadres secundaris: Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

Connexions de corrent:Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

Maquinària elèctrica: Disposarà de connexió a terra i l’establiment de connexió es farà amb la 

clavilla normalitzada. 

Enllumenat provisional: El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

Els portalàmpades hauran de ser aïllats. 

Enllumenat portàtil: La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v.  

3.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 

de col·locar el corresponent comptador. La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb 

canonada de PVC flexible dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 

fontaneria. 

3.3  Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
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3.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable. 

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

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 

explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi.  La resta s’emmagatzemarà 

en un local que complirà amb l’ establert a la Norma Tècnica MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 

MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres. 

 Tots les deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant 

nets diàriament els voltants de les zones de treballs. 

 Està prohibit fumar o encendre qualsevol tipus de flama al voltant. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Cal col·locar extintors, sorra i terra allà on es maneguin líquids inflamables. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, s’ha de completar amb mànegues de reg que proporcionin aigua 

abundant. 

3.5 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els extintors s’hauran de col·locar en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i 

accés. Es convenient assenyalar la seva ubicació. 

4 Serveis de salubritat 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 

del RD 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les obres 

de construcció. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal. 

4.1 Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 6 persones. 

Local de dutxes 

Es disposarà d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada 

d’aigua freda i calenta, amb terra antilliscant. 

Donats aquests requisits en el present estudi de Seguretat i Salut es contempla la instal·lació de: 

 

Un mòdul prefabricat de sanitaris de 3,0 x 3,5 x 2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les 

d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 inodors 

químics, 3 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial. 

4.2 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

A tal efecte aquest estudi bàsic de SS, te previst la instal·lació de: 

Un mòdul prefabricat de vestidors de 5,3x3,5x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat 
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amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, 

interruptor, endolls i protecció diferencial, bancs i 3 armariets metàl·lics de 180x50x25.  

4.3 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul s’haurà de considerar entre 1,5 i 2 m² per 

treballador que mengi a l’obra. A tal efecte l’ estudi bàsic de SS, te previst la instal·lació de: 

 

Un mòdul prefabricat de menjador de 4x3,5x2,3 m de plafó d’acer lacat i aïllament de 35 mm de 

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d’acer galvanitzat amb 

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques 

amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial. 

4.4 Local d'assistència a accidentats 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 

per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el material necessari per realitzar els primers 

auxilis. Aquest material es revisarà periòdicament i es reposarà en cas de que s’hagi esgotat o 

caducat.  

5 Àrees Auxiliars 

5.1 Zones d'apilament. Magatzems 

S’haurà de realitzar una planificació adequada, per tal d’evitar els grans aplecs de material que no 

s’utilitzi a l’obra. 

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

Tot el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als 

principis de manipulació manual de materials. 

6 Tractament de residus 

Les directrius del Decret 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador 

dels enderrocs i d’altres residus de construcció, fa responsable al contractista dels residus generats a 

l’obra de manera que intenta minimitzar la producció dels mateixos. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, cost suportat pel contractista. 

7 Tractament de materials i substàncies perilloses. 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 

materials emprats a l’obra. 

8 Condicions de l’entorn 

8.1 Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. Si no és així, 

s’haurà d’especificar al Pla de Seguretat i Salut, elaborat pel Contractista. 

8.2 Característiques del terreny 

Es realitza una proposta d’execució de les calicates a l’annex corresponent a la geologia i geotècnia. 

Vegeu també l’annex de ferms i paviments. 

8.3 Característiques de l'entorn 

El camí es troba ubicat com a divisòria de la partida Quatre Pilans i la partida Grealó del TTMM de 
Lleida, a la comarca del Segrià. 

La zona és d’ús essencialment agrícola amb algunes explotacions ramaderes. 

9 Unitats Constructives 

Enderrocs 

Enderrocs d’elements de poca fondària 
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Moviment de terres 

Rebaix de terreny amb i sense talussos  

Excavació en rases i pous 

Rebliments superficials Terraplens/Pedraplens 

Càrrega i transport de terres o runes 

Estructures 

Estructures de formigó" In Situ”  

Tancaments i Divisòries 

Tancaments amb balla metàl·lica 

Revestiments 

Pintats i envernissats  

Paviments 

Paviments: Formigó, subbases, terra i regs 

Proteccions i Senyalitzacions 

Col·locació de baranes i senyals amb suports 

metàl·lics 

Instal·lacions de drenatges i evacuació d’aigües 

Elements superficials 

Elements soterrats  

10 Determinació del Procés constructiu 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 

l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 

de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 

1627/1997 de 24 d’octubre). 

10.1 Ordre d'execució dels treballs 

Durant l’execució de l’obra, s’ha de procurar deixar en tot moment una amplada suficient per 

permetre el pas alternatiu de tot tipus de vehicles. Aquests trams, no deuran de superar una longitud 

de 100 m i estaran presenyalitzats. Tampoc s’interromprà mai, l’accés a les finques que arriben al 

camí.   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

11 Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 

tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’ aplegat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny 

de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura fixa. 
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 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant l’automatització dels processos o 

organitzar-se de manera que es redueixin els transports. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció de la càrrega. 

 Actuació sobre l‘organització del treball. 

 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual (EPI). 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

12 Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) 

Els SPC que es preveuen són els següents: 

 Senyals per l’advertiment de perill d’obres. 

 Senyals per limitació de velocitat. 

 Senyals d’advertiment d’operaris treballant a la via. 

 Abalisaments pels marges d’excavacions. 

 Baranes rígides per l’excavació. 

 Comprovació de la presència de totes les proteccions tant de màquines com d’eines. 

L’empresa contractista s’ha d’assegurar que l’operari no retira les proteccions d’aquestes eines o 

màquines, en la seva manipulació. 

13 Condicions dels equips de protecció individual (EPI) 

Els equips de protecció individual, representen aquelles peces de treball que actuen a mode de 

coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari i destinades a reduir les conseqüències 

derivades d’un possible incident o accident. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 

personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

Al magatzem d’obra hi haurà una reserva d’EPI, que pugui garantir el subministrament a tot el 

personal. 

Els EPI més rellevants serien: 

 Casc 

 Cinturó de seguretat  

 Ulleres antipartícules 

 Sabata de seguretat i polaines.  

 Botes d’aigua 

 Guants de cuir pel maneig de material 

 Impermeables 

 Proteccions auditives 

14 Recursos preventius 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 

construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 

preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat. La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 

durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real 

decret 1627/97. 
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 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 

amb riscos especials. 

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 

successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97:  

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

15 Senyalització i abalisament 

Per la senyalització referent a la demanada d’atenció dels treballadors són d’ aplicació les 

prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. 

La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-

I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 

sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 

preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 

requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 

de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures de protecció 

col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, quan els SPC no hagin disminuït els riscos. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir : 

 L’establert al R.D. 485/97, en quant a la senyalització de les vies i sortides 

 L’establert al R.D. 485/97 en quan a la senyalització dels dispositius contra incendis. 

16 Condicions d’accés i afeccions a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 

per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 

protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 

l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es 

tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 

municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 

claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a 
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la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 

circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 

treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 

de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 

protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

16.1 Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 

L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 

amb el procés constructiu. 

Quan, per l’amplada, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs la col·locació de tanques amb un 

sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 

m). aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i 

tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

16.2 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 

tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o 

d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva 

homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en 

totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentànies 

de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment 

de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements reflectants en tot 

el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, 

publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 

Accés a l’obra 



Annex nº8 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                  10 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles 

i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del 

tancament. 

16.3 Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 

acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 

a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 

això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 

desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 

prendran les següents mesures: 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 

calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 

de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 

sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 

transport de material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de 

l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 

l’obra, es col·locaran en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 

vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 

mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu 

transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 

 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
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en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 

zona de pas de vianants o vehicles. 

16.4 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar 

que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

 Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

 En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

 

16.5 Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes,comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

En l’Annex 21 d'aquest projecte s’incorpora l’estudi de Gestió de Residus de la Construcció i 

Demolició, tal com regula el RD 105/2008. En ell s’estudia la generació de residus i la seva gestió. 

16.6 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Elements de protecció 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 

enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 

(intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
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La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 

establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 

ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 

pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 

l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 

l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 

següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 

col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 

senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra 

o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

17 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

17.1 Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 
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 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

17.2 Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la 

nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar 

en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de 

vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base 

de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 

de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

18 Prevenció de riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

19 Previsions de seguretat pels treballadors posteriors o mesures de seguretat 

a adoptar en cas de que l’obra hagi de ser explotada per tercers  

En el present projecte es defineixen una sèrie d'obres que hauran de ser objecte de manteniment per 

part de l’ajuntament de Lleida. En particular les obres esmentades es refereixen al manteniment dels 

camins, neteja de la senyalització, del sistema de drenatge i a les futures operacions de reparació i/o 

reforços de la pavimentació.  

A continuació es tabulen les activitats de manteniment associades als riscos que es deriven de la 

seva realització. 

Ambdós ajuntaments  hauran de rebre un exemplar complet del projecte, incloent el present Estudi 

de Seguretat i Salut i les seves prescripcions. 

Activitat de Manteniment         Riscos 

Reforç de ferms i paviments         

Afectació al trànsit 

        Operació de maquinària 

Neteja i manteniment  de senyalització       

Afectació al trànsit 

    Caiguda de persones 

      Caiguda de objectes 

Neteja i manteniment del sistema de drenatge     

           Afectació al trànsit 

         Caiguda de persones 

         Caiguda de objectes 
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Lleida, Juliol del 2013 

 

 

 

Ma Eugenia Requena Robles 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària 

  



Annex nº8 Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  

 

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1:PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 



Pressupost de seguretat i salut.
Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de carretera Tarragona
a la Partida de Grealó
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Obra 00 SS Camí de carretra Tarragona a Grealó

Capítol 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 6,000 38,34

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

9,90 6,000 59,40

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,23 2,000 10,46

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,79 6,000 4,74

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 7)

1,10 16,000 17,60

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

19,14 1,000 19,14

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

6,79 2,000 13,58

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 8)

1,44 6,000 8,64

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 10)

22,96 6,000 137,76

10 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)

5,59 2,000 11,18

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

14,70 2,000 29,40

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)

26,52 2,000 53,04

13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 14,25 2,000 28,50
14 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 13) 23,23 2,000 46,46
15 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,39 1,000 8,39

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)

20,39 6,000 122,34

TOTAL Capítol 00.01 608,97

EUR

Pressupost de seguretat i salut.
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Obra 00 SS Camí de carretra Tarragona a Grealó

Capítol 02 Proteccions col·lectives

1 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 23)

5,64 2,000 11,28

2 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

24,97 1,000 24,97

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 19)

42,40 3,000 127,20

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

3,09 20,000 61,80

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 18)

25,17 1,000 25,17

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 17)

2,34 100,000 234,00

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 24) 10,81 30,000 324,30
8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 25)
1,61 100,000 161,00

9 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

76,36 5,000 381,80

TOTAL Capítol 00.02 1.351,52

Obra 00 SS Camí de carretra Tarragona a Grealó

Capítol 03 Extinció d'incendis

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

60,00 2,000 120,00

TOTAL Capítol 00.03 120,00

Obra 00 SS Camí de carretra Tarragona a Grealó

Capítol 04 Instal·lacions d'higiene i benestar

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
27)

132,23 3,000 396,69

2 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5.5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

58,41 3,000 175,23

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

22,31 2,000 44,62

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 35) 19,31 4,000 77,24

EUR
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5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

106,27 3,000 318,81

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 29)

115,93 3,000 347,79

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

30,14 1,000 30,14

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 33)

89,20 1,000 89,20

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34) 1,91 3,000 5,73

TOTAL Capítol 00.04 1.485,45

Obra 00 SS Camí de carretra Tarragona a Grealó

Capítol 06 Formació i reunions de compliment obligatori

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
20)

19,31 6,000 115,86

TOTAL Capítol 00.06 115,86

EUR



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annnex nº 9 –– Justificcació de PPreus 



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,68000 €

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36000 €

A013U001 h Ajudant 19,86000 €

A0140000 h Manobre 19,02000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,68000 €

A0160000 h Peó 19,47000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 23,77000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,87000 €

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,26000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 63,30000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 115,63000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 116,91000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €

C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 50,21000 €

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 55,27000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,60000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,88000 €

C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 119,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,56000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 69,98000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 53,36000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,64000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 99,63000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 43,12000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,79000 €

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,49000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,30000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,47000 €
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MAQUINÀRIA

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,70000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 19,18000 €

B034R002 m3 Rebuigs de pedrera de 5 a 25 mm 11,23000 €

B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 8,00000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,41000 €

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments superficials de paviments 14,10000 €

B055U022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus C65B4 TRG 0,31000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

58,01000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,51000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,15000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 21,52000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,46000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,47000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN
812:98)

6,09000 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a les ulleres graduades,
amb muntura universal homologada amb visor transparent contra l'entelament, als ultraviolats, al
ratllament i antiestàtic (UNE EN 167:96 i UNE EN 168:96)

9,43000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de color DIN 5, homologats segons bs_en 175
1997 (UNE EN 169:93)

4,98000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

18,23000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,05000 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,37000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95)

6,47000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,87000 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN

25,26000 €
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345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 22,12000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42000 €

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN 340

5,32000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN 340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)

14,00000 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,22000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada

0,49000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,60000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,02000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,95000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,42000 €

B7B1R004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N

1,23000 €

B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,36000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,95000 €

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de
distància

5,39000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut 9,89000 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 0,16000 €

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

63,50000 €

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

40,41000 €

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

50,77000 €

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

62,68000 €

BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

248,58000 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

22,88000 €

BBM2U100 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

288,89000 €

BBM2U603 m Part proporcional de separador, pal tubular de 120 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra

10,16000 €
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BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,57000 €

BD5AU300 m Tub de PEAD de DN 400mm 18,34000 €

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 100x100 cm de fosa dúctil, per a 20 t de càrrega de ruptura. 140,00000 €

BD75R040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2 9,05000 €

BD75R060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2 19,16000 €

BD75R100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2 46,36000 €

BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93000 €

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

101,21000 €

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

110,41000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 73,94000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

89,07000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 5,24000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,40000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,87000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64000 €
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P-1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 3,000 51,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 1,57867
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,36000 = 1,86333
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 13,12000

Subtotal: 16,56200 16,56200
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,88000 = 0,32333
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
1,000 /R x 71,05000 = 23,68333

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,26000 = 6,08667

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,23000 = 1,67433
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,050 /R x 65,17000 = 1,08617

Subtotal: 32,85383 32,85383

COST DIRECTE 49,41583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,47079

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,88662

P-2 G2160001 m Desmuntatge de valla existent de 1,5 m d'alçada
formada per postes de fusta i  xarxa metàl·lica.

Rend.: 42,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,11276
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 0,45286

Subtotal: 0,56562 0,56562
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,23000 = 1,19595
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 1,36286

Subtotal: 2,55881 2,55881

COST DIRECTE 3,12443
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,28065

P-3 G2160002 m Muntatge de valla de 1,5m d'alçada formada per
postes de fusta i xarxa metàl.lica

Rend.: 15,000 10,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 1,26800
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,49067
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,31573
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Subtotal: 3,07440 3,07440
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,23000 = 3,34867
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 3,81600

Subtotal: 7,16467 7,16467

COST DIRECTE 10,23907
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,75102

P-4 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de
macadam o tractament superficial amb emulsió
bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador
del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 83,000 3,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,23711
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,68000 = 0,02853

Subtotal: 0,26564 0,26564
Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,69735
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 69,46000 = 0,83687
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,73699
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 40,10000 = 0,24157
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,500 /R x 65,17000 = 0,39259

Subtotal: 2,90537 2,90537

COST DIRECTE 3,17101
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32956

P-5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs
part proporcional de suports

Rend.: 42,000 3,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,93714
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,53238
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,11276

Subtotal: 1,58228 1,58228
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,09238
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,37000 = 0,91357
C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o

equivalent
0,500 /R x 63,30000 = 0,75357
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Subtotal: 1,75952 1,75952

COST DIRECTE 3,34180
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,50889

P-6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 36,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 1,18400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 9,84000

Subtotal: 16,61400 16,61400
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 10,19500
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de

20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,26000 = 4,56500

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,88000 = 0,97000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 38,37000 = 2,39813

Subtotal: 18,12813 18,12813

COST DIRECTE 34,74213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47924

P-7 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de
diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 8,000 42,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 2,37750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,59200

Subtotal: 2,96950 2,96950
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 12,55750
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 57,24000 = 7,15500

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

2,000 /R x 71,05000 = 17,76250

Subtotal: 37,47500 37,47500
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COST DIRECTE 40,44450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,02223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,46673

P-8 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,26959
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,06488

Subtotal: 0,33447 0,33447
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,37616
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,71740

Subtotal: 2,09356 2,09356

COST DIRECTE 2,42803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54943

P-9 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 170,000 2,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,11576
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,03482

Subtotal: 0,15058 0,15058
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,56000 = 1,45694
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 116,91000 = 0,13754
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 0,84941

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 71,05000 = 0,20897

Subtotal: 2,65286 2,65286

COST DIRECTE 2,80344
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14017

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,94361

P-10 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a
canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i

Rend.: 45,500 3,26 €
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manteniment de l'abocador

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,43253
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,26022

Subtotal: 0,69275 0,69275
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,800 /R x 50,23000 = 1,98712
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,275 /R x 71,05000 = 0,42942

Subtotal: 2,41654 2,41654

COST DIRECTE 3,10929
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,26475

P-11 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

Rend.: 395,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,68000 = 0,06975
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,01798

Subtotal: 0,08773 0,08773
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,12000 = 0,04952
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,200 /R x 57,88000 = 0,02931
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 69,46000 = 0,17585
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
0,200 /R x 115,63000 = 0,05855

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,03300

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

0,350 /R x 69,98000 = 0,06201

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 67,91000 = 0,17192

Subtotal: 0,58016 0,58016
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,05950 0,05950

COST DIRECTE 0,72739
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76376
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P-12 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació al 98% del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,400 1,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,02763
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,11482

Subtotal: 0,14245 0,14245
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 69,46000 = 0,40525
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 39,12000 = 0,11412
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 67,91000 = 0,39621
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 57,88000 = 0,16884

Subtotal: 1,08442 1,08442
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,05950 0,05950

COST DIRECTE 1,28637
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35069

P-13 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,68000 = 0,11589
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,68000 = 0,02742

Subtotal: 0,14331 0,14331
Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 67,91000 = 0,39991
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,11324
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 69,46000 = 0,40904
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,16755

Subtotal: 1,08974 1,08974
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,05950 0,05950

COST DIRECTE 1,29255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35718
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P-14 G227R002 m3 Rebliment amb material granular filtrant amb rebuig
de pedrera de 5 a 25 mm, en rases, estesa i
compactada al 70 % de la densitat relativa, en capes
inferiors a 25 cm, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 118,000 15,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,16678
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,05017

Subtotal: 0,21695 0,21695
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,500 /R x 69,46000 = 0,29432
C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 1,000 /R x 55,27000 = 0,46839
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,400 /R x 39,12000 = 0,13261

Subtotal: 0,89532 0,89532
Materials

B034R002 m3 Rebuigs de pedrera de 5 a 25 mm 1,200      x 11,23000 = 13,47600
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 13,53550 13,53550

COST DIRECTE 14,64777
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,38016

P-15 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,68000 = 1,12457
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,28190

Subtotal: 1,40647 1,40647
Maquinària

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,60000 = 0,60000
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,500 /R x 57,24000 = 1,36286

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 39,12000 = 0,18629

Subtotal: 2,14915 2,14915
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,41000 = 0,49200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950

Subtotal: 0,55150 0,55150
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COST DIRECTE 4,10712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31248

P-16 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1.000,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,06708
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,01184
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 0,05904

Subtotal: 0,13796 0,13796
Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,00792
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,04010
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,01389
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 57,24000 = 0,01145

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 65,17000 = 0,01303

Subtotal: 0,08639 0,08639

COST DIRECTE 0,22435
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23557

P-17 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i
encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe
d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 8,000 98,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,96000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 13,30500 13,30500
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R x 99,63000 = 6,22688
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,57000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 2,64000

Subtotal: 9,43688 9,43688
Materials

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 67,51000 = 70,88550
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Subtotal: 70,88550 70,88550

COST DIRECTE 93,62738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,68137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,30875

P-18 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 8,000 92,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,02000 = 4,75500
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,96000

Subtotal: 13,30500 13,30500
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,500 /R x 99,63000 = 6,22688
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,90000 = 0,57000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 17,60000 = 2,64000

Subtotal: 9,43688 9,43688
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 61,91000 = 65,00550

Subtotal: 65,00550 65,00550

COST DIRECTE 87,74738
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,38737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,13475

P-19 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 435,000 0,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 0,09131
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,10280
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,01089

Subtotal: 0,20500 0,20500
Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,500 /R x 2,30000 = 0,00264
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,78000 = 0,00937
C200U003 h Cisalla elèctrica 0,500 /R x 2,47000 = 0,00284

Subtotal: 0,01485 0,01485
Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,61000 = 0,64050

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01160

Subtotal: 0,65210 0,65210
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COST DIRECTE 0,87195
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91555

P-20 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 32,96 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,02000 = 6,34000
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 6,62000
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,63111
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 9,93778

Subtotal: 25,52889 25,52889
Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,70000 = 0,74444

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 1,18578

Subtotal: 1,93022 1,93022
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,47000 = 0,58800
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,63000 = 0,19725
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,24000 = 1,24000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 21,52000 = 0,64560

Subtotal: 3,93085 3,93085

COST DIRECTE 31,38996
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,56950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,95946

P-21 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 36,99 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 2,78588
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,02000 = 6,71294
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 7,00941
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 22,36000 = 10,52235

Subtotal: 27,03058 27,03058
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 1,25553
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 6,70000 = 0,78824

Subtotal: 2,04377 2,04377
Materials

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 21,52000 = 0,64560
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B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,47000 = 0,58800
B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,63000 = 0,19725
B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22

mm, per a 3 usos
1,000      x 3,46000 = 3,46000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,42000 = 1,26000

Subtotal: 6,15085 6,15085

COST DIRECTE 35,22520
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,76126

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,98646

P-22 G7B1R040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 500,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,03972
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,04472
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,68000 = 0,00474

Subtotal: 0,08918 0,08918
Materials

B7B1R004 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses,
amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2900 N

1,100      x 1,23000 = 1,35300

Subtotal: 1,35300 1,35300

COST DIRECTE 1,44218
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51429

P-23 G921U010 m3 Subministre de base de tot-u natural. Inclou transport,
estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 160,000 11,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,07400
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,12300

Subtotal: 0,19700 0,19700
Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,14053
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,36175
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,38231

Subtotal: 0,88459 0,88459
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
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B037100U m3 Tot-u natural, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

1,200      x 8,00000 = 9,60000

Subtotal: 9,65950 9,65950

COST DIRECTE 10,74109
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53705

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,27814

P-24 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 23,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,14057

Subtotal: 0,22514 0,22514
Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,41343

Subtotal: 1,01097 1,01097
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800

Subtotal: 20,86750 20,86750

COST DIRECTE 22,10361
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20879

P-25 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de
dues capes de barreja de granulats granítics i
emulsió bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de
l'àrid sobrant

Rend.: 250,000 3,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,09472
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,17888
A0140000 h Manobre 4,000 /R x 19,02000 = 0,30432

Subtotal: 0,57792 0,57792
Maquinària

C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 43,12000 = 0,17248
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,16200
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,12056
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,60000 = 0,05040
C133U010 h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 t 1,000 /R x 50,21000 = 0,20084

Subtotal: 0,70628 0,70628
Materials
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B055U022 kg Emulsió bituminosa catiònica al 65% de betum, tipus
C65B4 TRG

4,160      x 0,31000 = 1,28960

B03H3002 t Barreja de granulats granítics per a tractaments
superficials de paviments

0,039      x 14,10000 = 0,54990

Subtotal: 1,83950 1,83950

COST DIRECTE 3,12370
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15619

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,27989

P-26 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 25,000 31,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,94720
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,57440
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,78880

Subtotal: 4,31040 4,31040
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,81560
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,21040
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,13200
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 1,17960
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,30560

Subtotal: 2,64320 2,64320
Materials

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000      x 22,88000 = 22,88000

Subtotal: 22,88000 22,88000

COST DIRECTE 29,83360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49168

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,32528

P-27 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Rend.: 1,750 446,75 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 25,55429
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 13,53143
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 22,49143

Subtotal: 61,57715 61,57715
Maquinària

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 16,85143
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 26,28571

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 38,37000 = 10,96286
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 4,36571
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 3,00571
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 1,88571
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 11,65143

Subtotal: 75,00856 75,00856
Materials

BBM2U100 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separadors, pals C-120, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

1,000      x 288,89000 = 288,89000

Subtotal: 288,89000 288,89000

COST DIRECTE 425,47571
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,27379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,74950

P-28 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple,
amb separador, tipus BMSNA4/T, amb tanca de
secció doble ona recuperada de la pròpia obra,
incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi

Rend.: 28,750 17,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,82365
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,36904
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 1,55548

Subtotal: 3,74817 3,74817
Maquinària

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 1,02574
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,26574
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 0,11478
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 0,18296
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 0,70922

Subtotal: 2,29844 2,29844
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Materials
BBM2U603 m Part proporcional de separador, pal tubular de 120

mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars
per a muntatge de barrera metàl·lica simple, tipus
BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona
recuperada de la pròpia obra

1,000      x 10,16000 = 10,16000

Subtotal: 10,16000 10,16000

COST DIRECTE 16,20661
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,01694

P-29 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.

Rend.: 730,000 0,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,05392
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,09189
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,03244

Subtotal: 0,17825 0,17825
Maquinària

C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 0,05040
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,01047

Subtotal: 0,06087 0,06087
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,95000 = 0,04560
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
0,090      x 2,36000 = 0,21240

Subtotal: 0,25800 0,25800

COST DIRECTE 0,49712
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52198

P-30 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 20,000 11,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 3,35400
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 1,96800
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 1,18400

Subtotal: 6,50600 6,50600
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 0,38200
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C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 1,000 /R x 36,79000 = 1,83950

Subtotal: 2,22150 2,22150
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,95000 = 0,45600
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,

per a marques vials
0,900      x 2,36000 = 2,12400

Subtotal: 2,58000 2,58000

COST DIRECTE 11,30750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87288

P-31 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 56,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000

Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875

Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials

BBM1U100 u Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 40,41000 = 40,41000

Subtotal: 40,41000 40,41000

COST DIRECTE 53,51375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,18944

P-32 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 67,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000

Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875

Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials

BBM1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 50,77000 = 50,77000
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Subtotal: 50,77000 50,77000

COST DIRECTE 63,87375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,19369

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,06744

P-33 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 4,000 79,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 5,59000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 4,96500

Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 2,54875

Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials

BBM1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 62,68000 = 62,68000

Subtotal: 62,68000 62,68000

COST DIRECTE 75,78375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,78919

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,57294

P-34 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 1,550 296,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 14,42581
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 12,81290

Subtotal: 27,23871 27,23871
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 6,57742

Subtotal: 6,57742 6,57742
Materials

BBM1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 248,58000 = 248,58000
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Subtotal: 248,58000 248,58000

COST DIRECTE 282,39613
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,11981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,51594

P-35 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels elements
necessaris per a la correcta col·locació, segons
plànols, totalment acabada

Rend.: 1,250 190,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 5,68320
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 17,88800
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 15,21600
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 15,74400

Subtotal: 54,53120 54,53120
Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 71,05000 = 5,68400

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,300 /R x 57,24000 = 13,73760

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 50,23000 = 16,07360
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 3,04000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 14,08000

Subtotal: 52,61520 52,61520
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 61,91000 = 74,29200

Subtotal: 74,29200 74,29200

COST DIRECTE 181,43840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,07192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,51032

P-36 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 3,000 61,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 7,45333
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 6,56000

Subtotal: 14,01333 14,01333
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,78000 = 2,71867
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 46,00000 = 3,83333
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Subtotal: 6,55200 6,55200
Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 9,57000 = 30,62400

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 61,91000 = 7,42920

Subtotal: 38,05320 38,05320

COST DIRECTE 58,61853
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,54946

P-37 GDA001 u Pala de reg de 60 cm, incòs marc, instal·lada i
provada

Rend.: 1,000 44,02 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de
bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 38,000 4,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,12463
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 0,50053

Subtotal: 0,62516 0,62516
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 1,05526
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 1,000 /R x 53,91000 = 1,41868
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 1,21053

Subtotal: 3,68447 3,68447

COST DIRECTE 4,30963
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,52511

P-39 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres
amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans
mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 11,000 21,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,43055
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 1,72909
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 1,78909

Subtotal: 3,94873 3,94873
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 40,38000 = 1,83545
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C1500031 h Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 1,000 /R x 119,06000 = 10,82364
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 38,37000 = 3,48818

Subtotal: 16,14727 16,14727

COST DIRECTE 20,09600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,00480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,10080

P-40 GD56U015 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 24,500 4,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,19331
A0150000 h Manobre especialista 1,001 /R x 19,68000 = 0,80407

Subtotal: 0,99738 0,99738
Maquinària

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,251 /R x 53,91000 = 0,55230
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,499 /R x 40,10000 = 0,81673
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 55,17000 = 0,45037

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,801 /R x 46,00000 = 1,50392

Subtotal: 3,32332 3,32332

COST DIRECTE 4,32070
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21604

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,53674

P-41 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior,
amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM-20, entroncament amb tub de
desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per a 40t de
càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 323,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 4,73600
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000

Subtotal: 69,13600 69,13600
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 17,60000
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 3,80000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500

Subtotal: 31,59500 31,59500
Materials
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,42000 = 1,84800
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,28000 = 0,44800
BD5ZUC01 u Marc i reixa de 100x100 cm de fosa dúctil, per a 20 t

de càrrega de ruptura.
1,000      x 140,00000 = 140,00000

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 61,91000 = 65,00550

Subtotal: 207,30150 207,30150

COST DIRECTE 308,03250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,40163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,43413

P-42 GD5AP001 m Tub de PEAD de DN 400 mm recobert de formigó
HM-15. Inclou excavació del terreny, col·locació i
reblert i compactació amb material procedent de la
pròpia obra.

Rend.: 42,000 35,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 1,40571
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,11276
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,53238

Subtotal: 2,05085 2,05085
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,95476
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,88000 = 0,21143
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
2,000 /R x 40,38000 = 1,92286

Subtotal: 3,08905 3,08905
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 58,01000 = 3,48060

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,330      x 19,18000 = 6,32940

BD5AU300 m Tub de PEAD de DN 400mm 1,050      x 18,34000 = 19,25700

Subtotal: 29,06700 29,06700

COST DIRECTE 34,20690
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,71035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,91725

P-43 GD75R040 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm
de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

Rend.: 16,000 21,56 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 2,46000
A0121000 h Oficial 1a 3,400 /R x 22,36000 = 4,75150
A0112000 h Cap de colla 0,360 /R x 23,68000 = 0,53280
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Subtotal: 7,74430 7,74430
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 2,54875

Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials

BD75R040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

1,050      x 9,05000 = 9,50250

B071UC01 m3 Morter M-80 0,009      x 82,15000 = 0,73935

Subtotal: 10,24185 10,24185

COST DIRECTE 20,53490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,02675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,56165

P-44 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm
de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de
ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

Rend.: 12,000 38,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,710 /R x 22,36000 = 6,91297
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 3,28000
A0112000 h Cap de colla 0,360 /R x 23,68000 = 0,71040

Subtotal: 10,90337 10,90337
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 3,39833

Subtotal: 3,39833 3,39833
Materials

BD75R060 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60
cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

1,050      x 19,16000 = 20,11800

B071UC01 m3 Morter M-80 0,023      x 82,15000 = 1,88945

Subtotal: 22,00745 22,00745

COST DIRECTE 36,30915
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,81546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,12461

P-45 GD75R100 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 100
cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600
kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb
morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols

Rend.: 8,000 77,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 4,92000
A0121000 h Oficial 1a 4,020 /R x 22,36000 = 11,23590
A0112000 h Cap de colla 0,360 /R x 23,68000 = 1,06560

Subtotal: 17,22150 17,22150
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Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 40,78000 = 5,09750

Subtotal: 5,09750 5,09750
Materials

BD75R100 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100
cm, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2

1,050      x 46,36000 = 48,67800

B071UC01 m3 Morter M-80 0,038      x 82,15000 = 3,12170

Subtotal: 51,79970 51,79970

COST DIRECTE 74,11870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,70594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,82464

P-46 GDP90001 u Pericó canalització d'aigües procedents de cuneta
100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 323,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 19,68000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 4,73600
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000

Subtotal: 69,13600 69,13600
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,90000 = 3,80000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 17,60000 = 17,60000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500

Subtotal: 31,59500 31,59500
Materials

BD5ZUC01 u Marc i reixa de 100x100 cm de fosa dúctil, per a 20 t
de càrrega de ruptura.

1,000      x 140,00000 = 140,00000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,400      x 0,42000 = 1,84800
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,28000 = 0,44800
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 61,91000 = 65,00550

Subtotal: 207,30150 207,30150

COST DIRECTE 308,03250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,40163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 323,43413

P-47 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos

Rend.: 81,400 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,07273
A0160000 h Peó 1,000 /R x 19,47000 = 0,23919

Subtotal: 0,31192 0,31192
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,23415
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 51,96000 = 0,63833
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 0,56511

Subtotal: 2,43759 2,43759

COST DIRECTE 2,74951
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88699

P-48 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 22,36000 = 0,18949
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,68000 = 0,05017

Subtotal: 0,23966 0,23966
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 50,23000 = 0,42568
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,44381

Subtotal: 0,86949 0,86949
Materials

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 0,014      x 5,24000 = 0,07336
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,40000 = 0,80000

Subtotal: 0,87336 0,87336

COST DIRECTE 1,98251
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09913

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,08164

P-49 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 22,36000 = 0,20327
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,68000 = 0,04305

Subtotal: 0,24632 0,24632
Maquinària
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CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 37,10000 = 0,16864

Subtotal: 0,16864 0,16864
Materials

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,64000 = 0,10920

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,19000 = 0,02142
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,87000 = 0,01740

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,21000 = 0,26272
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra

semicurta
0,160      x 0,92000 = 0,14720

Subtotal: 0,69034 0,69034

COST DIRECTE 1,10530
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16057

P-50 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè, amb un pes màxim de 400 g (UNE EN
812:98)

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

P-51 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents
utilitzables sobreposades a les ulleres graduades,
amb muntura universal homologada amb visor
transparent contra l'entelament, als ultraviolats, al
ratllament i antiestàtic (UNE EN 167:96 i UNE EN
168:96)

1,000      x 9,43000 = 9,43000

Subtotal: 9,43000 9,43000
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COST DIRECTE 9,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,47150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90150

P-52 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d´acer recoberta de
PVC, amb visors circular de 50 mm de d foscos de
color DIN 5, homologats segons bs_en 175 1997
(UNE EN 169:93)

1,000      x 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

COST DIRECTE 4,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22900

P-53 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38950

P-54 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 19,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,23000 = 18,23000

Subtotal: 18,23000 18,23000
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COST DIRECTE 18,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,14150

P-55 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,78750

P-56 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color
blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN
12083

1,000      x 1,05000 = 1,05000

Subtotal: 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10250

P-57 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior, i subjecció elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb
palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense
costura exterior i subjecció elàstica al canell

1,000      x 1,37000 = 1,37000

Subtotal: 1,37000 1,37000

COST DIRECTE 1,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43850

P-58 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95)

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79350

P-59 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 22,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000

COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350

P-60 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 26,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell
encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,

1,000      x 25,26000 = 25,26000
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UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Subtotal: 25,26000 25,26000

COST DIRECTE 25,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,52300

P-61 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,25 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 13,57000 = 13,57000

Subtotal: 13,57000 13,57000

COST DIRECTE 13,57000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,67850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,24850

P-62 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar Rend.: 1,000 23,23 €
Unitats Preu Parcial Import

Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22600

P-63 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 20,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100

P-64 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de
construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN
340

Rend.: 1,000 5,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de
construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat , homologat segons UNE-EN
340

1,000      x 5,32000 = 5,32000
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Subtotal: 5,32000 5,32000

COST DIRECTE 5,32000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58600

P-65 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge (UNE EN
340:94, UNE EN 470-1:95, UNE EN
348:94+erratum:94)

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70000

P-66 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

Rend.: 1,000 2,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 22,36000 = 1,11800

Subtotal: 1,11800 1,11800
Materials

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

0,500      x 1,22000 = 0,61000

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

1,050      x 0,49000 = 0,51450

Subtotal: 1,12450 1,12450

COST DIRECTE 2,24250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11213

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35463

P-67 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

Subtotal: 6,20700 6,20700
Materials

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,42000 = 5,04000

Subtotal: 17,79000 17,79000

COST DIRECTE 23,99700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,19685

P-68 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 43,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 41,38000 41,38000

COST DIRECTE 41,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,06900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,44900

P-69 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000

COST DIRECTE 19,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97100

P-70 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D,
fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200

Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de diàmetre, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,95000 = 0,95000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,42000 = 0,12600

Subtotal: 1,07600 1,07600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02853

COST DIRECTE 3,00653
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15686

P-71 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 25,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials

BBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm,
per ésser vista fins 3 m de distància

1,000      x 5,39000 = 5,39000

Subtotal: 5,39000 5,39000

COST DIRECTE 24,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,22050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,63050

P-72 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 5,37000 5,37000

COST DIRECTE 5,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63850

P-73 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària Rend.: 1,000 10,81 €
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,020 /R x 19,87000 = 0,39740

Subtotal: 0,39740 0,39740
Materials

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm
d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 9,89000 = 9,89000

Subtotal: 9,89000 9,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00397

COST DIRECTE 10,29137
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,51457

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,80594

P-74 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 19,87000 = 1,29155

Subtotal: 1,29155 1,29155
Materials

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2, per a seguretat i salut

0,120      x 0,60000 = 0,07200

BBC19000 m Cinta d'abalisament , per a seguretat i salut 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,23200 0,23200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01292

COST DIRECTE 1,53647
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07682

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61329

P-75 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 76,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,400 /R x 19,87000 = 7,94800
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 23,77000 = 1,18850

Subtotal: 9,13650 9,13650
Materials

BBC1MPP2 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit
d'aigua de llast i encadellat d'unió, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 63,50000 = 63,50000

Subtotal: 63,50000 63,50000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09137

COST DIRECTE 72,72787
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63639

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,36426

P-76 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 132,23 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 125,93000 = 125,93000

Subtotal: 125,93000 125,93000

COST DIRECTE 125,93000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,29650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,22650

P-77 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 106,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 101,21000 = 101,21000

Subtotal: 101,21000 101,21000

COST DIRECTE 101,21000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,06050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,27050

P-78 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 115,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 110,41000 = 110,41000

Subtotal: 110,41000 110,41000
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COST DIRECTE 110,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,52050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,93050

P-79 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment
interior, de 0,4x0,5.5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500

Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

1,000      x 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,78500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,78925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,57425

P-80 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300

Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m
d´amplària, amb capacitat per a 5 persones

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 21,33800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,40490

P-81 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 30,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700

Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 89,07000 = 22,26750

Subtotal: 22,26750 22,26750
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COST DIRECTE 28,92450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,37073

P-82 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,68000 = 0,98400

Subtotal: 0,98400 0,98400
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000

Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,98400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,24920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,23320

P-83 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100

Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,85100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94355

P-84 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions.

Rend.: 1,000 19,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000

Subtotal: 19,02000 19,02000

COST DIRECTE 19,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97100

P-85 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 60,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-86 XPADO00 pa Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció
Facultativa de les obres

Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
de construcció i demolició

Rend.: 1,000 370,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Document nº2: DOCUMENTACIÓ GRÀFICAÓ GRÀFICA 







Nom Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z Codi

BR-0 306163,14 4607335,25 171,44 BASE REPLANTEIG

BR-1 306172,27 4607480,45 171,78 BASE REPLANTEIG

BR-2 306487,24 4607745,41 174,12 BASE REPLANTEIG

BR-3 306757,87 4607917,25 177,67 BASE REPLANTEIG
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Nº ODT P.K.                

(m)

Z ENTRADA 

(m)

Z SORTIDA 

(m)

Longitud 

(m)

Pendent 

(%)

ODT-1 0+130 167.624 167.403 7.35 3

ODT-2 0+650 173.414 173.34 7.1 1

ODT-3 1+070 176.63 176.55 8.25 1

ODT-4 1+470 180.633 180.71 7.417 1

ODT-5        

AMPLIACIÓ N-240
1+730 186.409 186.384 2.50 0.8















 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESPLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                 

 

Índex 

1  Objecte, abast i disposicions generals .............................................................................. 1 

1.1  Objecte ....................................................................................................................... 1 

1.2  Àmbit d’aplicació ...................................................................................................... 1 

1.3  Instruccions, normes i disposicions aplicables .......................................................... 1 

1.3.1  General ............................................................................................................... 1 

1.3.2  Ferms i Paviments .............................................................................................. 2 

1.3.3  Senyalització i  Abalisament .............................................................................. 2 

1.3.4  Sistemes de Contenció ........................................................................................ 2 

1.3.5  Estructures .......................................................................................................... 3 

1.3.6  Senyalització d’Obra .......................................................................................... 3 

1.3.7  Sanejament i Abastament ................................................................................... 3 

1.3.8  Pintures ............................................................................................................... 3 

1.3.9  Seguretat i Salut .................................................................................................. 3 

2  Descripció de les obres ..................................................................................................... 4 

2.1  Descripció general de l’obra ...................................................................................... 4 

2.1.1  Característiques del Camí ................................................................................... 4 

2.2  Esplanació i obres preparatòries ................................................................................ 4 

2.3  Ferms i Paviments ...................................................................................................... 5 

2.3.1  Doble Tractament Superficial ............................................................................. 5 

2.4  Senyalització i seguretat vial ..................................................................................... 5 

2.5  Obres complementàries .............................................................................................. 5 

2.6  Reposicions ................................................................................................................ 5 

3  Direcció d’obra ................................................................................................................. 6 

4  Desenvolupament de les obres ......................................................................................... 6 

4.1  Replanteigs. Acta de comprovació de replanteig ....................................................... 6 

4.2  Plànols d’obra ............................................................................................................ 7 

4.3  Programes de treballs ................................................................................................. 7 

4.4  Control de qualitat ..................................................................................................... 7 

4.5  Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs ............................................... 8 

4.6  Informació a preparar pel contractista ....................................................................... 8 

4.7  Manteniment i regulació del trànsit durant les obres ................................................. 8 

4.8  Seguretat i salut al treball .......................................................................................... 8 

4.9  Afeccions al medi ambient ........................................................................................ 8 

4.10  Abocadors .............................................................................................................. 8 

4.11  Execució de les obres no especificades en aquest plec .......................................... 9 

5  Materials bàsics ................................................................................................................ 9 

5.1  Aspectes generals ...................................................................................................... 9 

5.2  Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats .................................. 9 

5.2.1  Consideracions generals ..................................................................................... 9 

5.2.2  Materials per a pedraplens .................................................................................. 9 

5.3  Materials per a ferms ................................................................................................. 9 

5.3.1  Tot-u natural ....................................................................................................... 9 

5.3.2  Tot-u artificial .................................................................................................... 9 

5.3.3  Tractaments Superficials .................................................................................. 10 

5.4  Morters i formigons ................................................................................................. 10 

5.4.1  Granulats per a morters i formigons ................................................................. 10 

5.4.2  Ciments ............................................................................................................. 10 

5.4.3  Additius per a morters i formigons .................................................................. 10 

5.4.4  Morters sense retracció ..................................................................................... 10 

5.4.5  Formigons ......................................................................................................... 10 

5.5  Materials per a drenatge i conduccions hidràuliques ............................................... 11 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                 

 

5.5.1  Tubs i canonades .............................................................................................. 11 

5.5.2  Unions de tubs de materials plàstics ................................................................. 12 

5.5.3  Pales metàl·liques per a reg .............................................................................. 12 

5.6  Materials per a senyalització i abalisament ............................................................. 12 

5.6.1  Marques vials .................................................................................................... 12 

5.6.2  Senyalització vertical ........................................................................................ 13 

5.7  Materials diversos .................................................................................................... 20 

5.7.1  Fustes per a encofrats ....................................................................................... 20 

5.7.2  Elements prefabricats ....................................................................................... 20 

6  Unitats d’obra, procés d’execució i control .................................................................... 21 

6.1  Treballs generals ...................................................................................................... 21 

6.1.1  Replanteig ......................................................................................................... 21 

6.1.2  Accés a les obres .............................................................................................. 21 

6.1.3  Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars ................................................ 21 

6.1.4  Maquinària i mitjans auxiliars .......................................................................... 22 

6.2  Moviment de terres .................................................................................................. 22 

6.2.1  Aclariment i estassada del terreny .................................................................... 22 

6.2.2  Excavacions ...................................................................................................... 23 

6.2.3  Terraplenats i rebliments .................................................................................. 26 

6.2.4  Acabats ............................................................................................................. 27 

6.2.5  Obres diverses .................................................................................................. 27 

6.3  Drenatge i reg ........................................................................................................... 28 

6.3.1  Cunetes ............................................................................................................. 28 

6.3.2  Tubs i elements de drenatge i reg ..................................................................... 28 

6.4  Ferms i Paviments .................................................................................................... 29 

6.4.1  Tot-u natural ..................................................................................................... 29 

6.4.2  Tot-u artificial .................................................................................................. 30 

6.4.3  Regs i tractaments superficials ......................................................................... 31 

6.5  Formigonat ............................................................................................................... 32 

6.5.1  Aspectes generals ............................................................................................. 32 

6.5.2  Pla de formigonat ............................................................................................. 32 

6.6  Senyalització i abalisament ...................................................................................... 32 

6.6.1  Marques vials ................................................................................................... 32 

6.6.2  Senyalització vertical ....................................................................................... 36 

6.6.3  Barrera de seguretat metàl·lica ......................................................................... 39 

6.7  Obres diverses .......................................................................................................... 40 

6.7.1  Elements prefabricats ....................................................................................... 40 

7  Amidament i abonament ................................................................................................ 41 

7.1  Moviment de terres .................................................................................................. 41 

7.1.1  Treballs preliminars .......................................................................................... 41 

7.1.2  Excavacions ...................................................................................................... 41 

7.1.3  Terraplens i rebliments ..................................................................................... 42 

7.1.4  Acabats ............................................................................................................. 42 

7.1.5  Obres diverses .................................................................................................. 43 

7.2  Drenatge ................................................................................................................... 43 

7.2.1  Cunetes en terres .............................................................................................. 43 

7.2.2  Tubs i  altres elements de drenatge i reg .......................................................... 43 

7.3  Ferms i Paviments ................................................................................................... 43 

7.3.1  Capes granulars ................................................................................................ 43 

7.3.2  Regs i tractaments superficials ......................................................................... 44 

7.3.3  Formigó ............................................................................................................ 44 

7.3.4  Reparació de ferm ............................................................................................ 44 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                 

 

7.4  Estructures de formigó ............................................................................................. 44 

7.4.1  Formigons ......................................................................................................... 44 

7.4.2  Elements auxiliars ............................................................................................ 44 

7.5  Senyalització i abalisament ...................................................................................... 44 

7.5.1  Marques vials .................................................................................................... 44 

7.5.2  Senyalització vertical ........................................................................................ 44 

7.5.3  Barrera de seguretat .......................................................................................... 45 

7.6  Seguretat viària i desviaments provisionals ............................................................. 46 

7.6.1  Definició i condicions de la partida d’obra executada ..................................... 46 

7.6.2  Condicions del procés d’execució .................................................................... 46 

7.6.3  Unitat i criteri d’amidament ............................................................................. 47 

8  Normativa de compliment obligatori .............................................................................. 47 

8.1  Reposició de serveis ................................................................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                1 

 

1 Objecte, abast i disposicions generals 

1.1 Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte, en primer lloc, estructurar 

l'organització general de l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a 

emprar; igualment, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de l'obra; i 

per últim, organitzar el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i 

abonaments de les obres. 

1.2 Àmbit d’aplicació 

El present plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a al condicionament i millora del 

camí que va des de la carretera Tarragona al km 87 fins a la partida de Grealó al terme 

municipal de Lleida. 

1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables 

1.3.1 General 

Seran d'aplicació, a més de les normes contingudes en aquest Plec, les Disposicions i els 

seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin al 

redactat en ell. 

- 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 Obres de Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions 

aprovades, introduïdes al seu articulat per: 

 O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre): 

 O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

 O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

 O.M. de 27 de desembre de 1999 

 O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

 O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón 

 O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02) 

 Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002 

 O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes estructurals de ferm 

- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 

- 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". 

- 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 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 

- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Xemeneies modulars metàl·liques 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal 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 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. 

1.3.2 Ferms i Paviments 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-

4), aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny 

de 1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de 

maig de 1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 

1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva 

d’obres”, de 9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 

per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 1992.  

1.3.3 Senyalització i  Abalisament 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 C y E sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

1.3.4 Sistemes de Contenció 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

- Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 
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1.3.5 Estructures 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 

de desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que 

substitueix les normes MV-1. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-94, RD 

2543/1994 de 29 de desembre (B.O.E. de 8 de febrer de 1995). 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de 

O.M. de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. 

de 25 de juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts 

de carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, 

de maig de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  

- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de 

conservació”, de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- 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. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

- Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

- Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

- Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

- Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 

1980). 

1.3.6 Senyalització d’Obra 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 

1.3.7 Sanejament i Abastament 

- 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. 

1.3.8 Pintures 

- Normes de pintures de l' Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

1.3.9 Seguretat i Salut 

- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 
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- 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 que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

2 Descripció de les obres 

2.1 Descripció general de l’obra 

L’objecte del projecte és el condicionament i millora del camí que va des de la carretera 

Tarragona fins a la partida de Grealó. 

Les condicions genèriques o premisses marcades des de l’ inici del present projecte són: 

a) La conservació de la geometria dels traçats tant en planta com en alçat, assegurant els 

accessos existents i millorant l’estat i capacitat portant del ferm. 

b) La minimització de les ocupacions de terrenys en la realització de les obres que 

comprenen aquest projecte. 

2.1.1 Característiques del Camí  

El camí del present estudi, començaria en la intersecció entre el camí de Grealó i el camí de 

Lleida a Artesa de Lleida, allà estaria situat el PK 0+000 de l’obra i el PK 1+730 que seria el 

final de l’obra estaria situat a l’entroncament amb el PK 87 de la N-240 de Bilbao a 

Tarragona. Es tracta d’un camí que dóna servei principalment a granges i a zones de cultiu, a 

més de petits nuclis urbans. 

L’estat del ferm, en aquests moments és de poc practicable més en èpoques de pluviometries 

més altes, arribant a fer difícil o complicada la conducció. 

L’objecte principal del camí serien: 

- Condicionament del camí actual, definint una nova secció de ferm adaptada a les 

condicions de trànsit i eixamplament de la capa rodadora, fins a 5  metres. 

- Adequació i definició de les obres de drenatge longitudinal i transversal que assegurin el 

drenatge dels camins. 

Es reposaran els serveis afectats per l’execució de les obres del nou camí, bàsicament 

canonades de reg, arquetes i passos salvacunetes. 

- Adequació i definició de les obres de drenatge longitudinal i transversal que assegurin el 

drenatge dels camins. 

2.2 Esplanació i obres preparatòries 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò 

que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les 

ordres i instruccions que dicti l'Enginyer Director d’obra. 

Les obres d'esplanació comprenen: 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’explanació. 

- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 

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

- Definició de tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de 

les obres. 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins 

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

- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada dels camins.  

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

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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2.3 Ferms i Paviments 

2.3.1 Doble Tractament Superficial  

El ferm és flexible i constituït per les capes següents: 

- Capa de trànsit: Doble Tractament Superficial. 

- Base granular: 25 cm de tot-u artificial. 

- Base granular: 20 cm de tot-u natural. 

En els plànols de projecte es defineixen exactament la secció estructural de ferm proposada. 

L'execució d'aquestes obres comprèn: 

- Replanteig i materialització de referències topogràfiques. 

- Preparació de la superfície existent. 

- Fabricació, estesa i compactació de les capes granulars i  bituminoses. 

- Regs d’emulsió. 

- Quantes operacions es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb 

les toleràncies definides als documents del Projecte. 

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

2.4 Senyalització i seguretat vial 

Comprèn els següents grups d'obres: 

- Senyalització vertical. 

- Senyalització horitzontal. 

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions i alfabet, s'ajusten a la 

Normativa del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme (actual Ministerio de Fomento). 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la ubicació dels senyals. 

- Subministrament dels materials. 

- Execució dels fonaments. 

- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

- Replanteig i premarcatge. 

- Decapatge de les marques vials existents. 

- Neteja de les superfícies a pintar. 

- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 

- Protecció de les marques vials. 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

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

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

2.5 Obres complementàries 

Quantes operacions siguin necessàries per acabar les  obres en les condicions de qualitat i 

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

Aquestes obres complementàries inclouen, entre d’altres: 

- Construcció d’obres de drenatge transversal 

- Construcció i definició de cunetes i altres elements per al drenatge longitudinal 

- Disposició d’elements auxiliars per a la millora de la seguretat viària i durabilitat de les 

obres. 

2.6 Reposicions 

S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil corresponent a la reposició dels 

serveis afectats següents: 

- Regs i pericons. 

- Salvacunetes. 

La realització de les obres de reposició dels serveis afectats inclou totes les operacions i 

materials necessaris per acabar les obres en les condicions de qualitat i toleràncies definides 

als documents del Projecte. 
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3 Direcció d’obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les 

que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra 

encapçalada per un tècnic titulat competent.  

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 

condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres. 

- Requerir, acceptar o rectificar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista i tota la documentació que s’estableix al Plec. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant 

els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar actuacions de reformulació del programa de Treball. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir de forma periòdica informes analítics de l'execució de l'obra, dels resultats del 

control i de l'acompliment dels Programes, posant de manifest els problemes que puguin 

sorgir a l’obra i les mesures preses per la resolució dels mateixos. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes. 

- Recopilació dels plànols i documents definitius de les obres tal com s'ha executat. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 

d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 

dictades per la Direcció d'Obra. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de 

les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que 

estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels 

quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a 

l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o 

objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu 

criteri, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació final de 

les obres. 

4 Desenvolupament de les obres 

4.1 Replanteigs. Acta de comprovació de replanteig 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció 

d'Obra, procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència 

que constin al Projecte, aixecant-se Acta dels resultats. 

A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres 

a executar. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme 

l'obra. El Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi 

portar-los a terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que 
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els mètodes o temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la 

forma i temps d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs 

efectuats. 

4.2 Plànols d’obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 

zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les 

disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, 

els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els 

reglaments vigents. Aquests plànols hauran de presentar-se a D.O. abans de la data fixada 

com a inici de l’obra. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir 

les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i 

qualitat previstes al projecte. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 

justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra.  

4.3 Programes de treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de 

treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la D.O. 

El programa de Treball comprendrà: 

a) La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 

programa de treball. 

b) Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves característiques, 

on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra 

així com la justificació d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les 

unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del 

programa. 

c) Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 

trobi a l'obra. 

d) Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

e) Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

f) Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 

pressupost d'obra. 

h) Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt 

de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 

establert per a la contractació. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com 

parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

4.4 Control de qualitat 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que 

cregui adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i 

material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 

segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 

possibilitat o no de corregir-les i segons com imposar una penalització econòmica al 

Contractista 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres realitzar quantes proves cregui adients 

per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 

l'obra. 
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El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra 

sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

4.5 Mitjans del contractista per a l’execució dels treballs 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 

que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. 

Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció 

dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir 

facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de 

donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres. 

La Direcció d'Obra tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de 

qualsevol persona o persones adscrites a l’obra, sense obligació de respondre de cap dels 

danys que al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

4.6 Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 

vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

És obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la forma del 

terreny pres abans de l' inici de les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, 

a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

4.7 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des del camí, així com la incorporació de vehicles al mateix. A tal 

efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics 

amb competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

4.8 Seguretat i salut al treball 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 

prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 

31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 

D'acord amb l'article 7 de l’ esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 

de seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi bàsic de seguretat i salut" 

contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi 

els treballs.  

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’ inici de les 

obres. 

4.9 Afeccions al medi ambient 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i 

préstecs tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de 

formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les 

fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües 

superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que 

només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la implantació de les 

mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució 

fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualsevol altre, produeixi al medi ambient, havent de canviar els medis i mètodes utilitzats i 

reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció d'Obra o dels organismes 

institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembra i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, 

permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

4.10 Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui 

aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 
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cas que estigui constituïda. Es contempla la utilització d’una finca situada a peu d’obra, com 

a possible abocador  i aplec de terra vegetal reutilitzable posteriorment. 

4.11 Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren 

en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat 

per aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de 

l’obra. 

5 Materials bàsics 

5.1 Aspectes generals 

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

materials que hauran de ser utilitzats a l'obra de condicionament i millora del camí de carretera 

Tarragona a la partida de Grealó, al terme municipal de Lleida. 

En el cas de que algun material o característica no haguessin estat suficientment definits, 

s’haurà de suposar que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe dintre 

de la normativa tècnica vigent. 

5.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats 

5.2.1 Consideracions generals 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sòls 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’Ordre .Ministerial del 16 de maig de 2002. 

En els fonaments i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a 

tolerables o adequats. En la coronació s’haurà de fer servir material amb el corresponent C.B.R. 

de l’esplanada definida al projecte i especificacions del PG3. 

5.2.2 Materials per a pedraplens 

Són materials petris idonis provinents d'excavacions en roca de l'esplanació, en zones 

autoritzades pel Director de les Obres, i, tan sols en cas excepcional, de materials de préstec. 

Només podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a 

adequades a l'article 331.4 de l’ O.M. 1382/2002, sempre i quan siguin sanes, compactes i 

resistents.  

5.3 Materials per a ferms 

5.3.1 Tot-u natural 

Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-u tipus ZN, segons 

especificacions del PG-3 

Per les especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert a les prescripcions 

de O.C. 10/2002, 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. 

Duresa 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma UNE-EN-1097-2, serà inferior a 35. 

Netedat 

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

Plasticitat 

En el cas d' emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

5.3.2 Tot-u artificial 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural. Per les 

especificacions d’aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert les prescripcions de O.C. 

10/2002. 
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5.3.3 Tractaments Superficials  

Aplicació superficial de lligant bituminós sobre una superfície i a continuació l’extensió 

d’una capa d’àrid. 

Característiques disposades en el art. 532 del PG-3. 

5.4 Morters i formigons 

5.4.1 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. 

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

facin constar el compliment de totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE-98, aprovada 

pel Reial Decret 2661/98 per a ser utilitzats en la fabricació de formigons. 

5.4.2 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. 

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 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. 

5.4.3 Additius per a 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 

5.4.4 Morters sense retracció 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no 

es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent 

conté additius que li confereixen: 

- Curt temps d'adormiment. 

- Alta resistència a curt termini. 

- Retracció compensada. 

- Gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que han de complir aquests productes son: 

 Expansió a 28 dies ................................................................................................. 0,05 %. 

 Resistència a compressió a 24 h .................................................................... 200 kg/cm2. 

 Resistència a compressió a 28 d .................................................................... 450 kg/cm2. 

 Mòdul d'elasticitat a 28 d ....................................................................... 300.000 kg/cm2. 

 Adherència al formigó a 28 d .......................................................................... 30 kg/cm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Se mesclarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i se col·locarà de forma manual. 

5.4.5 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, estableixen els tipus de 

formigons. 

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. 

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

dosificacions. 
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Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, 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.  

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 A Nivell reduït 

 Formigons tipus B Nivell normal 

 Formigons tipus C Nivell intens 

5.5 Materials per a drenatge i conduccions hidràuliques 

5.5.1 Tubs i canonades 

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 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-se 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. 

 

 

TUBS DE POLIETILÈ 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 

rastre de sediments ni d’incrustacions. 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal o de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

Les canonades de PE compliran amb la norma UNE 53 131-90 rev. 14 (98.12.15) i estaran 

acreditades pel certificat d’ AENOR vigent. 
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5.5.2 Unions de tubs de materials plàstics 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament 

del tub. 

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 

Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del 

tub i la interior de la copa de la peça d’unió. 

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 

sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 

L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 

temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 

5.5.3 Pales metàl·liques per a reg 

Estarà ben aplomada, sense deformacions dels angles i en el nivell i el pla previstos. 

No gravitarà cap tipus de càrrega sobre la pala de reg. 

Els perfils metàl·lics quedaran protegits de la corrosió. Si es produeixen desperfectes en el 

galvanitzat, aquests es corregiran amb els mitjans i productes adients. Els desperfectes que 

es produeixin en les parts no galvanitzades es protegiran amb dues capes d’imprimació 

antioxidant. 

La pala ha de funcionar, al llarg de tot el seu recorregut, sense entrar en contacte amb 

elements de la construcció o altres parts de la instal·lació. 

El tancament serà estanc. 

La junta entre el bastidor de la pala i els elements de l’obra serà estanca.  

Els elements mecànics que necessitin manteniment seran fàcilment accessibles. 

Estarà feta la prova d’instal·lació. 

5.6 Materials per a senyalització i abalisament 

5.6.1 Marques vials 

Els materials per a marques vials compliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve 

a l’ O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 

Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

i. Les marques viàries definitives a les vores del camí seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua, pintura de dos components en fred o termoplàstica en calent segons s’indiqui en la 

documentació del projecte amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser 

de durada superior a 106 cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

ii. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’ 

esmentat assaig. 

iii. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’ AENOR o segells de qualitat 

equivalents d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

Autorització d’ús 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta dies des de la 

data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses 

proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, les marques 

comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de compliment 

d’especificacions tècniques de la marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la 

declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb 

la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 

d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 

Seguretat i senyalització de les obres 

• Senyalització dels trams d’obra 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de 

disposar-se un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a 
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més, tanques metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. 

Dos-cents metres abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de 

prohibició d’avançar; abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per 

reduir la velocitat fins a 40 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta metres abans de la 

tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el senyal d’obres. 

Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar 

cons amb reflectants. 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 

senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, 

walkie-talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim 

vehicle del paquet alliberat dins del tall.  

Les mesures anteriors son necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals als 

camins i carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la 

màquina aplicadora. 

• Proteccions personals 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 

respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un pannell reflectant amb fletxa 

orientadora cap al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a 

empreses especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent 

totalment prohibit vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

5.6.2 Senyalització vertical 

Senyalització vertical de codi 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació. 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò 

especificat a l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. 

del 28 de gener de 2.000. 

• Material dels senyals 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la 

norma UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest 

metall, amb un gruix per cada cara de més de 18 μm, 256 g/m2, contant les dues cares, i 

acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les planxes d’acer 

tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

• Qualitats òptiques de làmines retrorreflectants 

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb 

el patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran 

valors dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de 

luminància seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància 

marcat al projecte: 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 

Colors 

Vèrtex polígon CIE  Factor de 
luminància 

β 
1  2  3  4 

x  y  x  y  x  y  x  y 

Blanc  0,355  0,355  0,305  0,305  0,285  0,325  0,335  0,375  ≥0,35 

Groc  0,465  0,534  0,545  0,454  0,487  0,423  0,427  0,483  ≥0,27 

Roig  0,735  0,265  0,674  0,236  0,569  0,341  0,655  0,345  ≥0,05 

Verd  0,007  0,703  0,248  0,409  0,177  0,362  0,026  0,399  ≥0,04 

Blau  0,078  0,171  0,150  0,220  0,210  0,160  0,137  0,038  ≥0,01 

Marró  0,455  0,397  0,523  0,429  0,479  0,373  0,558  0,394  0,03≤β≤ 0,09 

Taronja  0,610  0,390  0,535  0,375  0,506  0,404  0,570  0,429  >0,17 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 

Colors 

Vèrtex polígon CIE  Factor de 
luminància 

β 
1  2  3  4 

x  y  x  y  x  y  x  y 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                14 

 

Blanc  0,355  0,355  0,305  0,305  0,285  0,325  0,335  0,375  ≥0,27 

Groc  0,465  0,534  0,545  0,454  0,487  0,423  0,427  0,483  ≥0,16 

Roig  0,735  0,265  0,674  0,236  0,569  0,341  0,655  0,345  ≥0,03 

Verd  0,007  0,703  0,248  0,409  0,177  0,362  0,026  0,399  ≥0,03 

Blau  0,078  0,171  0,150  0,220  0,210  0,160  0,137  0,038  ≥0,01 

Marró  0,455  0,397  0,523  0,429  0,479  0,373  0,558  0,394  0,12≤β≤ 0,18 

Taronja  0,610  0,390  0,535  0,375  0,506  0,404  0,570  0,429  >0,14 

 

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1∗m-2 per a tots els colors, tret 

del blanc, haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el 

procediment de la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A. 

α  β1 (β2=0)  Blanc  Groc  Roig  Verd fosc  Blau  Marró  Taronja  Gris 

12’ 
 

+ 5º 
+30º 
+40º 

250 
150 
110 

170 
100 
70 

45 
25 
15 

20 
15 
6 

20 
11 
8 

12 
8,5 
5,0 

100 
60 
29 

125 
75 
55 

20’ 
+ 5º 
+30º 
+40º 

180 
110 
95 

120 
70 
60 

25 
14 
13 

14 
11 
5 

14 
8 
7 

8 
5 
3 

65 
40 
20 

90 
50 
47 

2º 
+ 5º 
+30º 
+40º 

5 
2,5 
1,5 

3 
1,5 
1,0 

1 
0,4 
0,3 

0,5 
0,3 
0,2 

0,2 
0,1 
0,1 

0,2 
0,1 
0,1 

1,5 
1 
1 

2,5 
1,2 
0,7 

α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 

• Admissió d’ús de senyals 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de 

la Unió Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, 

abans d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als 

següents assaigs: 

 

 

 

 

 

 

SÈRIE 1.‐SENYALS METÀL∙LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 

Sobre el substrat metàl∙lic 
S/ norma UNE 135 310 

‐ Gruix de la xapa 
‐ Gruix del recobriment de zenc 
‐ Relleu 

Sobre la zona retrorreflectant  
S/ norma UNE 135 330 

‐ Aspecte i identificació visual 
‐ Coeficient de retrorreflexió 
‐ Coordenades cromàtiques i factor de luminància 
‐ Resistència a l’impacte 
‐ Resistència al calor i adherència al substrat 
‐ Resistència al fred i a la humitat 
‐ Resistència a la boira salina 
‐ Envelliment artificial accelerat 

Sobre la zona no retrorreflectant 
S/ norma UNE 135 331 

 
 
 
 
 
 

S/ norma UNE 135 330 

‐ Aspecte i identificació visual 
‐ Brillantor de mirall 
‐ Coordenades cromàtiques i factor de luminància 
‐ Resistència al calor i al fred 
‐ Envelliment artificial accelerat 
‐ Resistència a la immersió en aigua 
‐ Resistència a l’impacte 
‐ Resistència a la boira salina 
‐ Adherència al substrat 

 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

• Assaigs i resultats exigibles 

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 

plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 

normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 

• Gruixos de la xapa i del recobriment de zenc 

Al determinar el gruix de zenc en 6 punts de cada cara d’una proveta, el gruix mig haurà de 

ser superior a les 18 μm marcades, i no cap de les mesures podrà diferir més d’un 20% de la 

mitja obtinguda. 

Amb aquest mateix nombre de comprovacions del gruix de la planxa d’acer, cap dels valors 

no variarà del nominal en més de 0.2 mm per excés o defecte, i el gruix mig mai no podrà 

ser inferior al nominal. 
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Per a comprovar l’adherència del galvanitzat, en assajar a doblat les provetes de planxa, com 

diu la norma UNE 36 130, no deurà veure’s zenc arrencat ni esquerdat. 

• Resistència a l’impacte 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una 

massa de 500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de 

diàmetre, no deurà produir-se cap trencament, desllaminat del substrat ni canvi de color, 

com tampoc merma al coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb 

l’àrea d’impacte i de sis mil·límetres (6 mm) de radi. 

• Resistència a la calor 

Les provetes seran introduïdes i mantingudes durant 24 hores dins d’una estufa a 

temperatura de (71±2)ºC, deixant-les a la temperatura ambient altres 24 hores. 

La resistència al calor serà bona, si no s’aprecien clivellaments ni butllofes. Quan així sigui, 

aquestes mateixes provetes seran sotmeses a l’assaig d’adherència al substrat. 

• Adherència al substrat 

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos 

incisions paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, 

tallant tot el material retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar 

completament aquest. Amb ajuda de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un 

tros de 20 mm, i aleshores s’estira bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant 

de desenganxar la làmina. L’adherència és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el 

material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen més de 4 cm. 

• Resistència al fred 

La proveta serà mantinguda dins d’un criostat durant setanta–dues hores (72 h) a 

temperatura de (-35±3)ºC, deixant-la després dos hores (2 h) a la temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

• Resistència a l’ humitat 

La proveta es mantindrà en una cambra ambiental a (35±2)ºC i humitat relativa del 100% 

durant 24 hores, deixant-la després altres 24 hores a temperatura ambient. 

La resistència serà bona si, a la vista, no s’han format clivellaments ni butllofes. 

• Resistència a la boira salina 

La proveta serà mantinguda dins de la cambra salina, en les condicions de la norma UNE 48 

267 durant dos cicles de vint-i-dos hores (22 h) cadascun , separats per un interval de dos 

hores (2 h). 

Després d’aquest temps no s’hauran de detectar clivellaments ni butllofes a la làmina; les 

coordenades cromàtiques (x,y) deuen seguir dins dels polígons cromàtics abans marcats a la 

taula; i el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb un angle d’incidència de 5º i de 

divergència de 0,2º o 0,33º, no deu ser inferior als valors prescrits a las taula. 

• Resistència a l’envelliment artificial accelerat 

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran 

a un assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores, en 

que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre 

hores i temperatura de panell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura 

de panell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als 

mateixos cicles alternants, però solament durant 400 hores. 

Al cap d’aquests temps: 

- el coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 

0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 

- les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 

marcats a la taula pels seus vèrtex; 

- els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula; 

- la làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

• Contingut de l’informe 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs esmentats, emetrà un Informe al Director 

de l’Obra, on farà constar: 

- Data de realització dels assaigs. 

- Identificació dels senyals enviats pel fabricant per llur referència de designació: 

- Nom del fabricant dels senyals. 

- Nom o identificació del fabricant de la làmina retrorreflectant. 
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- Data de fabricació dels senyals. 

- Inspecció visual de les zones retrorreflectants. 

- Naturalesa del substrat. 

- Identificació del nivell de la làmina retrorreflectant. 

- Dimensions de la mostra. 

- Nombre de senyals avaluades. 

- Nombre de provetes assajades. 

- Condicions i resultats dels assaigs realitzats. 

- Referència a la norma UNE 135 330. 

• Altres exigències 

Les plaques per senyals no podran ser soldades, però hauran de comptar amb una pestanya 

d’entre vint-i-cinc i quaranta mil·límetres (25 – 40 mm) d’amplada, a 90º amb el pla del 

senyal, preparada per estampat o embotiment. 

L'encastament dels pals metàl·lics s'efectuarà amb formigó del tipus B (fck ≥ 20 N/mm2). 

• Etiquetat i marcat 

Els senyals i els pals arribaran a obra marcats (els primers a la cara posterior) de manera 

clara i duradera amb tota la informació següent: 

- Marca CE (“N” d’AENOR). 

- Número i data de la norma EN de conformitat. 

- Classificació del producte. 

- Mes i dos últimes xifres de l’any de fabricació. 

- Número del Certificat de conformitat EC (o AENOR). 

- Nom, logotip o qualsevol altra identificació del fabricant o proveïdor. 

Senyalització vertical en alumini 

• Àmbit d’aplicació 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

 

Tipus  Sèrie del catàleg de senyals del 
MOPU1 

Senyal d’ STOP  R‐2 

Senyal de limitació de velocitat  R‐301 

Projecció de grava   P‐28 

Orientació de direcció  S‐310 

Denominació camí   

 

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les 

sèries abans esmentades. 

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran 

amb lamel·les. 

• Normativa 

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a 

les normes següents: 

- EN. 1999 Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

- UNE. 135311 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo.  

- UNE 135312 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 

carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135321 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 

extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135352 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de 

elementos en servicio. Características y métodos de  ensayo.  

- Norma 8.1.IC Señalización Vertical.  

- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de 

Catalunya de 5/8/82.  

                                                 

1 “Señales verticales de circulación. Características de las Señales”. Marzo 1992. Edita:Centro de 

Publicaciones. Secretaria General Técnica. MOPU. ISBN:84-7433-806-9 



Document nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES   

Projecte constructiu de condicionament i millora del camí de la carretera de Tarragona a Grealó. TTMM de Lleida                17 

 

- Orden de 28/12/99 Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y 

defensa de las carreteras.  

- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de 

redacció. 

- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 

d’aprovació. 

• Panells 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. 

També seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a 

l’apartat anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; 

diferenciant els panells de plaques i els de lamel·les. 

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. 

També podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de 

plaques. 

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm 

els panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec 

a tot l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat 

fixades a la cara posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies 

també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 

e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral 

que unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les 

seves dimensions.  

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització 

interurbana. Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la 

senyalització urbana i opcionalment per a interurbana. 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part 

posterior del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la 

senyalització urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que 

s’estableix en el “Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb 

un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 40 μ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 

realitzaran a les lamel·les. 

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora 

d’unió al suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els 

corresponents assaig i certificats.  

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la 

posterior aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i 

pictogrames. També serà admès el xerografiat. 

Darrera les plaques s'hi grafiarà en color negre I'escut oficial de la Generalitat de Catalunya, 

les dades del fabricant i la data de fabricació. L'escut tindrà una alçada de 100 mm i la dels 

guarismes de retolació de 40 mm d’alçada.  

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de 

defecte als plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són: 

Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500 3000

 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600 650

 700 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

 1950 2100 2250 2400 2550 2850 3000 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 
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Suports 

• Suports de rètols 

Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 

banderoles. 

Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges 

que compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció 

constant o telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part 

superior dels suport es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o 

ABS, i amb un disseny que garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color 

plata amb un mínim de 15 μ o lacat amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es 

classifiquen segons els següent quadre: 

Categoria  MA  MB  MC  MD  ME  MF  MG  MH 

Moment admissible (kN x m) (*)  1,0  2,5  5,0  10,0  15,0  25,0  35,0  50,0 

(*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un 

coeficient d’1,25. 

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients 

de majoració: 

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues 1,33 

- Vent 1,50 

- Acció tèrmica 1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el 

gruix mínim de 3,5 mm. 

Diàmetre  Categoria resistent 

90 mm  MC 

114 mm  MD     ME 

140 mm  ME       MF     MG 

168 mm  MH 

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 

identificació del fabricant. 

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta 

taula per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 

m2. Es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no pugin ser 

absorbits per un únic suport de la taula anterior. En el cas que sigui necessari col·locar tres 

suports, es col·locarà un de central i els altres a un terç de cadascun dels extrems. 

• Suports per a pòrtics i banderoles 

Per pòrtics i banderoles els materials admesos seran d’acer tipus S 275 JR segons la norma 

UNE EN 10025 i galvanitzat en calent o alumini 6005 pel perfils i 5086 per les xapes. 

També seran admesos altres aliatges que compleixin la normativa al respecte indicada en el 

present plec. 

Sistemes de fixació 

• Característiques generals 

En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. 

del PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 

• Suports tipus tubulars prismàtics 

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa 

d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre 

no inferior a 16 mm i seran d'acer galvanitzat. 

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de 

dues peces. Els perns d'ancoratge tindran la Ilargada d'ancoratge que assenyala la EHE-98.  

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 

impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà 

els corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 

tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la 

totalitat del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les 
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de perfils extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o 

galvanitzat. 

L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 

especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 

lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves 

per poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels 

panells oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més 

propera. Pels panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de 

fosa d’alumini o ABS. 

• Pòrtics i banderoles 

La base de subjecció dels pòrtics i banderoles al fonament serà d’acer galvanitzat o de 

planxes d’alumini i disposarà dels perns d'ancoratge roscats. 

• Fonament 

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 

s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  

• Materials retrorreflectants 

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical", a l’apartat 701 del 

PG-3 i a l’apartat 2.8.2.a.2. del present Plec. 

• Assaigs 

El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la 

part corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la 

realització d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  

El control del formigó es realitzarà segons el que s'especifica en el capítol corresponent 

d'aquest plec i l’EHE-98.  

L'administració es reserva el dret d'escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma 

que ho estimi més convenient.  

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 

número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 

Seguretat i senyalització de les obres 

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de 

seguretat i salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

• Senyals i panells retrorreflectants sobre pals 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 

fonaments. 

- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 

senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir 

verticals els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 

- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 

Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint 

(20m) metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta 

en cada sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 

m, els d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a 

l’indret on es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició 

d’avançament. 

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen 

de cap mitjà de comunicació. 

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 

• Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 

- Un camió per endur-se les terres excavades. 

- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 

- Un camió – grua de gros tonatge. 
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Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques 

geomètriques permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense 

ocupar cap part de la calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un 

abalisament de cons en una llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i 

el senyal d’obres. 

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota 

l’amplada de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, 

aquestes operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho 

en coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha 

possibilitat d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, 

amb senyals de circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha 

possibilitat de desviament, aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres 

abans de l’indret de col·locació del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons 

amb reflexius i balises lluminoses destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, 

esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i 

un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de la calçada. 

• Proteccions del personal 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, 

..., haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de 

fer-se veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a 

l’operació de descobrir o assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran 

servir cinturons de seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 

5.7 Materials diversos 

5.7.1 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. 

5.7.2 Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols 

i memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de 

constar, a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, 

l’esquema estructural considerat, la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de 

muntatge, i els càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de 

comprovació de la fisuració en aquells casos que s’escaigui a judici del Director de les 

Obres. 

Igualment hi hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes 

les dades que es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 
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6 Unitats d’obra, procés d’execució i control 

6.1 Treballs generals 

6.1.1 Replanteig 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig 

necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte del contractista. 

El Director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar 

l'execució de cap obra o part d' ella, sense haver obtingut del Director la corresponent 

aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no 

disminuirà la responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que 

ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec 

d'aquest en la forma que indiqui el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de 

topografia, personal tècnic especialitzat, i mà d'obra  auxiliar, necessaris per efectuar els 

replanteigs al seu càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els 

medis materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud 

dels treballs topogràfics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les 

característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per 

la Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts 

topogràfics esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, 

de tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats. 

6.1.2 Accés a les obres 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran a compte del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del contractista. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i 

permisos per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

6.1.3 Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les 

obres auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitant, s'indiquen a 

continuació: 

a) Oficines del contractista. 

b) Instal·lacions per serveis del personal. 

c) Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e) Instal·lacions d'àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de 

mescles bituminoses, excepte si en el contracte d'adjudicació s'indiqués altre cosa. 

f) Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g) Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h) Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitant, s'indiquen a continuació: 

a) Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b) Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c) Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
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d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e) Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f) Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà a compte del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

6.1.4 Maquinària i mitjans auxiliars 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de 

totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les 

condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir 

totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i 

utilitzar-los adequada i correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, 

hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball 

corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de 

treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al 

compliment del programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, 

per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del 

contracte, es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les 

plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a 

modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en 

els preus de les unitats corresponents. 

6.2 Moviment de terres 

6.2.1 Aclariment i estassada del terreny 

Esbrossada 

a) Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

b) Execució de les obres. 

En primer lloc, s’extrauran tots els materials objecte de l’ esbrossada, vigilant els aspectes 

mediambientals, de seguretat i salut i de gestió de residus. Finalment, aquests materials 

seran retirats i estesos en el seu emplaçament definitiu. 

Totes les activitats relatives a aquesta unitat d'obra s'executaran amb subjecció a allò prescrit 

a l'Article 300 del PG-3. 

Enderrocs i demolicions 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del 

PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 

cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

Escarificació i compactació 

a) Definició. 

Consisteix en la disgregació de la superfície del terreny i la seva posterior compactació a 

efectes de homogeneïtzar la superfície de suport, conferint-li les característiques prefixades 

d’acord a la seva situació dintre de l’obra. 

b) Execució de les obres. 

La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa 

del terreny. En tot cas, aquesta operació no afectarà una profunditat menor de 10 cm ni 

major de 25 cm.  

La compactació materials es realitzarà d’acord al que s’especifica a l’Article 330 del PG-3. 

La densitat serà igual a l’exigible en la zona d’obra que es tracti. 

Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas 

necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop 

retirats els productes esmentats. 
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6.2.2 Excavacions 

Consideració general 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

Excavació de terra vegetal 

a) Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades 

per les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitant, les operacions 

següents: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

b) Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director 

d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els 

llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l' esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 

s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està molt seca, es podran utilitzar moto-

anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal es disposarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà 

separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels 

cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals 

seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió.  

Excavació en desmunt 

a) Definició 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 

l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada 

amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, de qualsevol naturalesa, fins i tot cunetes, zones 

d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, banquetes pel 

recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. 

Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les 

excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; 

sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim 

emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o 

sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva 

superfície a allò indicat als plànols o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

Es considera com a terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la 

utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran 

potència i fins i tot martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

c) Execució de les obres 

Un cop esclarida la traça i retirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ compliment dels requisits següents: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, per a la seva aprovació si s'escau, 

un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no 
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s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva 

continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de terraplè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 

ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 

bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i portant un control topogràfic en totes les seves fases. 

El Director d’obra, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 

posteriorment eixamplaments.  

d) Drenatge 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

L'esplanada es constituirà amb el pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 

produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació del Director 

d’obra, davant els nivells d’aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació, sinó fos així, el 

Contractista està obligat al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses 

corresponents. 

e) Toleràncies 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 25 cm entre 

cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la 

corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència 

anterior serà de 10 cm. En qualsevol cas la superfície  resultant ha d'ésser tal que no hi 

hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu 

càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües 

quedin conduïdes a la cuneta. 

En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins 10 cm i entrants 

de fins a 25 cm, per les excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra 

s'admetrà una tolerància de 10 cm en més o menys. 

En les explanacions excavades per a la implantació de camins es toleraran diferències en 

cota de fins a deu centímetres en més i quinze en menys per excavacions realitzades en 

roca i de cinc centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar 

la superfície perfectament sanejada. 

- Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 

teòrics definits en els plànols.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa. 

Excavació de rases, pous i fonaments 

a) Definició 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir 

uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 

amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
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- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Classificació 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

 - Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

c) Execució de les obres 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves 

fases amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, 

per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, introdueixi les 

modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una 

amplada mínima d’ 1m. No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials 

(procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat 

dels talussos de l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 

l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. 

En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà 

present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les 

càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se 

unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el 

cas de tractar-se de sòls. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual 

cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un 

cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen 

imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., i així prendre les mesures  

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació.  

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l'obra.  
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El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, 

l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les 

càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia 

obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a 

la resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

6.2.3 Terraplenats i rebliments 

Terraplens o pedraplens 

a) Definició 

Les unitats corresponents comprenen l' escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 

reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les 

excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs 

autoritzats, inclou el cànon d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, 

transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 

materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 

petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats 

inclou, a més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

b) Execució de les obres 

L'execució de les obres i els equips necessaris hauran d'acomplir les especificacions dels 

articles 330.5 a 330.7 i 331.5 a 331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base de terraplè 

consistirà en l’excavació realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm 

amb pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys 

impermeables, compactant els fons de l’excavació al 95% del P.M. del fons de l’excavació; i 

posterior reblert i compactat del volum excavat  amb el conjunt del terraplè.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en 

tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'esplanada i fins a 50 cm 

per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 

s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent presenti un excés d’humitat, no s'estendrà la que segueixi fins que l' 

esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut 

òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del 

Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que el remull  

dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la 

humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma 

amb els talussos definits als plànols.  
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c) Compactació 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli i la coronació es compactarà al 98% de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig 

Proctor Modificat. 

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

Rebliments localitzats 

a) Definició 

Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament, extensió i compactació de sòls en rases, 

extradós d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips 

que per l’execució de terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l’apartat 

2.2 d’aquest plec.. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Execució de les obres 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’ O.M. del 13 de febrer de 2002, quedant 

limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic 

d’ubicació de la rasa o el 95% del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

6.2.4 Acabats 

Allisada de talussos 

a) Definició 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 

terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

b) Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer de 2002. 

Aportació i  extensió de la terra vegetal 

a) Definició 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora en: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o de l’aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Execució de les obres 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 

capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 

(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 

terreny. 

6.2.5 Obres diverses 

Camins d’accessos als talls 
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En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

6.3 Drenatge i reg 

6.3.1 Cunetes  

Cunetes en terres 

a) Definició 

Les cunetes en terres s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als plànols. 

b) Execució de les obres 

Es realitzaran mitjançant el reperfilat amb motoanivelladora, abans de l’execució del doble 

tractament superficial o en qualsevol cas quan l’Enginyer Director ho cregui més convenient. 

6.3.2 Tubs i elements de drenatge i reg 

Arquetes i pous 

a) Definició 

Aquesta unitat es refereix a l'execució d’arquetes i pous de formigó, blocs de formigó, 

maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de 

l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació i/o manteniment del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu 

lligam amb la resta de l'obra, en cas necessari. 

- Les tapes i pales de reg (2 pales per arqueta de reg). 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Execució de les obres 

En el cas de reposició d’elements de reg, aquesta es durà a terme de forma que es mantinguin 

les cotes dels elements existents originalment per tal de garantir la seva funcionalitat. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

Obres de drenatge transversal i reg 

a) Definició 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal al camí, 

creuaments de la xarxa de reg existent, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, 

embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com 

els encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous i arquetes "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels 

claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Execució de les obres 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera 

de formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 

l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 
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El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de 

ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts 

amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-

se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 

moure les obres. 

Brocs  

a) Definició 

Aquesta unitat es refereix a l’execució dels brocs de formigó a construir a les entrades i sortides 

de les obres de drenatge o de reg. 

En ella hi queden incloses: 

- L’excavació necessària. 

- El subministrament i col·locació dels materials (formigons, acer,...) 

- L’encofrat i desencofrat 

- L’adequació del terreny entorn el broc 

- La realització de l’emmacat amb pedra de 15 cm. de gruix sobre solera de formigó de 

resistència característica de 15 N/mm2 de 10 cm. de gruix. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la correcta 

execució d’aquesta unitat. 

b) Execució de les obres 

Els brocs es construiran amb les formes i mides indicades als plànols. La situació serà la 

indicada en els plànols, o en el seu defecte la que determini el Director de les Obres. 

En el cas de reposició d’elements de reg, aquesta es durà a terme de forma que es mantinguin 

les cotes dels elements existents originalment per tal de garantir la seva funcionalitat. 

Pales metàl·liques per a reg 

a) Definició 

Aquesta unitat es refereix a la instal·lació de pales de reg en arquetes. 

S’inclou, en aquesta unitat d’obra: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació de la pala de reg a les parets de l’arqueta 

- Segellat de les unions 

- Comprovació de la unitat d’obra 

- Enretirada de l’obra dels embalatges, restes de material, etc. 

b) Execució de les obres 

La pala quedarà fixada a l’obra per les patilles d’ancoratge unides al bastidor, sense 

deformar-les ni manipular-les. L’aparell es manipularà amb cura i amb els mitjans adients 

per les seves dimensions i pes. Una vegada finalitzats els treballs de muntatge, es procedirà a 

l’enretirada de l’obra de les restes de material sobrant. 

6.4 Ferms i Paviments 

6.4.1 Tot-u natural 

a) Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport i dosificació del material. 

- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

b) Extensió de tongada. 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 

d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 

c) Densitat 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) 

de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 
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A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig 

Proctor Modificat. 

d) Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del 

Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de 

transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix del camí. 

e) Càrrega amb placa i altres especificacions 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

f) Control de qualitat 

De manera complementaria a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 CBR, segons NLT 111/78. 

- 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que 

s'hagin realitzat assaigs previs i s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

g) Criteris d'acceptació o refús del lot 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat Proctor modificada. S'admetrà 

com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat Proctor 

modificada. 

6.4.2 Tot-u artificial 

a) Definició 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a 

correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

b) Extensió de tongada 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès 

haurà de ser aprovat pel Director de l’Obra. 

c) Densitat 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la 

màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76. 

d) Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols, la disposició dels punts singulars tangents de 

corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix del camí. 

e) Càrrega amb placa i altres especificacions 

Per la resta d’especificacions, es tindrà present O.C. 10/2002. 

f) Control de qualitat 

Complementariament a les especificacions de l’ O.C. 10/2002, es tindrà present: 

a)  CONTROL DE PRODUCCIÓ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que 

s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

g) Criteris d’acceptació o refús del lot 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat Proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat 

Proctor modificada. 

6.4.3 Regs i tractaments superficials 

Dobles tractaments superficials 

a) Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat del granulat. 

- Segona aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d'obra. 

b) Dosificació 

A efectes de dosificació proposem les següents: 

1a. APLICACIÓ: 

- Àrids: de 6-8 l/m2 del tipus A-10/5. 

- Lligant: de 0.7 a 1.10 kg/m2 d'emulsió asfàltica tipus ECR-2 

2a. APLICACIÓ: 

- Àrids: 4-6 l/m2 del tipus A-5/2 

- Lligant: DE 0.5 a 0.75 kg/m2 d'emulsió asfàltica tipus ECR-1 

c) Equip necessari per a l'execució de les obres 
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Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 

d) Execució de les obres 

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 

6.5 Formigonat 

6.5.1 Aspectes generals 

a) Definició 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

- L'execució i tractament dels junts. 

- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'  inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 

s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar 

al ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

6.5.2 Pla de formigonat 

El pla de formigonat consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista 

seguirà per a la bona col·locació del formigó. 

En el pla es farà constar: 

- Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigó a 

emprar en cada unitat. 

Per a cada unitat es farà constar: 

- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament 

directe, i d'altres). 

- Característiques dels mitjans mecànics. 

- Personal. 

- Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 

- Seqüència reblert dels motlles. 

- Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 

(passarel·les, bastides, taulons o d'altres). 

- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

- Sistema de curat de formigó. 

Respecte al sistema de curat serà amb aigua, sempre que sigui possible. La duració mínima del 

curat serà de set (7) dies. El curat amb aigua no podrà executar-se a base d'esporàdics regs del 

formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de l'element a base de recintes que es 

mantinguin amb una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 

amarats en aigua, sistema de reg continu o cobriment complet mitjançant plàstics. 

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrerà a l'ús de materials filmògens, que 

s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superfície lliure, o immediatament 

després del desencofrat en el seu cas. Se garantirà un gruix suficient de material filmògen estès 

a tota la superfície de l'element, excepció feta de la part que constituirà el junt de formigonat. 

Queda totalment prohibit l'arranjament de defectes en el formigó (cocos, rentats, etc.) sense les 

instruccions de la direcció d'obra. 

6.6 Senyalització i abalisament 

6.6.1 Marques vials 

a) Definició 
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Marca viària, reflectora o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent línies 

i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 

(marques viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de 

l'Obra els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques vials inclouen, sense caràcter limitant: la col·locació i retirada de 

la senyalització d’obra; el replanteig i pre-marcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de 

personal i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i 

evacuació d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o 

mitjà auxiliar per a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el 

termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

b) Maquinària d’aplicació 

La maquinària d’aplicació proposada haurà de ser aprovada pel Director de l’Obra i, en 

qualsevol cas, inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si 

calgués, l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 

desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris. Tindrà les característiques 

tècniques següents: 

 

Característica  Valor definitori 

Tipus de tracció  Autopropulsada 

Potència mínima  36 CV 

Capacitats 
simultànies 
d’actuació 

Aplicar ratlla de 30 cm d’amplada 
Circulant a 5 Km/h 
Salvant rampa del 8% 
Amb cabals de 12 l/min de pintura 
                       i   7 l/min de microesferes 
Mantenint constants les pressions d’aplicació. 

Autonomia  Capacitats dels dipòsits: 
De pintura .............................................320 l 
(proveït d’agitador automàtic i filtre) 
De microesferes de vidre.......................200 l 

Automatismes  Sincronització simultània de dos pistoles 
Sistema de tall de flux automàtic i sincronitzat de totes les pistoles, accionable des de 
quadre de comandament. 

Control de la 
dosificació 

‐ CAD (Control Automàtic de Dosificació).‐ 
‐ CVD (Control Visual de Dosificació).‐ 

Qualsevol sigui el tipus de sistema emprat deu assegurar que la dosificació de l’aplicació, 
independentment de la velocitat de desplaçament de la màquina, se mantingui entre el 

95% i el 105% de la dotació especificada. 

Aplicadors de 
microesferes de 

vidre 

Els dispositius hauran d’estar sincronitzats de manera que, durant l’aplicació (circulant a 
velocitats d’entre 0 i 8 Km/h), cobreixin tota la superfície de la marca viària pintada. 
Podran emprar sistemes a pressió o de gravetat, proveïts de dispositius temporitzadors. 

Aplicadors de 
pintura 

Permetran  l’aplicació de bandes d’entre 10  i 40 cm d’amplada constant  i ben perfilada, 
sense fer servir discos limitadors ni altres elements que produeixin residus. 

Termòmetres i 
higròmetres 

La  màquina  estarà  proveïda  de  medidors  fiables  de  la  temperatura  i  humitat 
atmosfèriques, i també de la temperatura del paviment. 

Neteja  Dispossarà d’un sistema de neteja que permeti rentar de manera ràpida els circuits pels 
que  corren  els materials.  El  líquid  resultant  de  la  neteja  serà  recollit  dins  d’un  tanc  o 
contenidor disposat a l’efecte per al seu reciclat, quedant prohibit vessar‐lo a l’exterior. 

 

c) Dosificacions per aplicació 

Les marques definitives a fer sobre la capa final del tractament superficial, seran de color blanc 

i amb les dotacions següents: 

- Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota 

mena de marques en senyalitzacions temporals): 0,900 kg/m2 i 0.60 kg/m2 de 

microesferes de vidre. 

- Material termoplàstic d’aplicació en calent: 3 kg/m2 i 0.60 kg/m2 de microesferes. 

- Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred: 3 kg/m2 i 0.60 kg/m2 de 

microesferes. 

d) Característiques essencials 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i 

els mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  
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Característica  Factor mesurat  Norma  Aparell mesura 

Visibilitat nocturna  Coeficient de retrorreflexió R’  UNE 135 
270 

Retrorreflectòmetre  
Angle d’il∙luminació:  3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il∙luminant:    CIE tipus A 

Visibilitat diürna  Coordenades cromàtiques (x,y) 

Factor de luminància (β) 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 
073 

Colorímetre  de  geometria  
45/0 
Il∙luminant: D 65 
Observador patró: 2º 

Resistència a 
l’esllavissament  

Coeficient  de  resistència  a 
l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 
272 

Pèndol  TRL 

 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

e) Execució 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo 

relatiu a la preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics 

(humitat, temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 

f) Control de qualitat 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 

materials, de la seva aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 

d’aparèixer els següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

g) Control de recepció dels materials 

Es comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es 

corresponen amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta 

verificació, es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les 

partides de materials fabricades més de sis mesos abans de l’aplicació, per bones que 

haguessin estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis mesos, quan consideri 

no han estat mantingudes en les condicions degudes.  

De l’aplec fet en obra, s’agafaran dos mostres de cada tipus de producte que no disposi de 

segell de qualitat, seguint els passos marcats al capítol de materials. El laboratori acreditat 

farà els assaigs d’homogeneïtat ja esmentats per admetre l’ús, i els de verificació següents: 

 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

PINTURA 

Resistència al sangrat 

(Pintura aplicada a 720 g/m2±10% 
sobre proveta de betum estándar i 

celofan). 

UNE 135 201  Relació de contrast > 0,96 

Estabilitat en envàs plé. 

(18 hores a 60ºC±2ºC). 
UNE 48 083  Variació de consistència ≤ 5 

KU. No hi hauran pells, qualls 
ni dipòsits durs. 

Envelliment artificial accelerat 
(168 hores partides en cicles de 8 hores 

de radiació UV 280 nm i 315 nm a 
60ºC±3ºC i de 4 hores de condensació a 

50ºC±3ºC). 

UNE 48 251  β no variarà en més de 0,03.
Les coordenades 

cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 

(Pel∙lícula de 400 μm ± 40 μm amb 
aplicador Dr. Blade sobre 3 provetes de 
metacrilat de 100*200*10 mm, secades 

24 hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat i mantingudes horitzontals 
150 hores en estufa a 45ºC ± 2ºC amb 

ventilació. 

UNE 48 144 mètode 1 
procediment A. 

Introduïda 48 hores en 
solució de OHNa al 

10% en pes. 

β no variarà en més de 0,03.
 

Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 

UNE 135 202  ≤ 30 minuts (*) 

Poder de cobertura.  UNE 135 213  Rc (blanca) ≥ 0,95 
Rc (groga) ≥ 0,90 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

Color.  
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 

pel∙lícula de 350μm±35μm, i mantenir 
horitzontal 168 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del sol i 

de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i il∙luminant patró CIE 

D65) 

UNE 48 073 /2  Les coordenades 
cromàtiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de luminància. 
(Sobre proveta preparada com la de 

color). 
(Amb observador – patró 2º, geometria 
de mesura 45/0 i il∙luminant patró CIE 

D65) 

UNE 48 073/2  Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 

 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

TERMOPLÀSTIC 
D’APLICACIÓ EN 

CALENT 

Punt de reblaniment  UNE 135 222  ≥ 95ºC 

Resistència a fluir. 
(Con de material mantingut 24 hores 

a 60ºC ± 2ºC). 

UNE 48 178  Pèrdua d’alçada < 10%. 

Color. 
(Preparar proveta a 2600 g/m2 

sobre suport llis i fàcil de desprendre, 
i mantenir horitzontal 24 hores a 
23ºC ± 2ºC i 50%±5% d’humitat 
protegida del sol i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2  Les coordenades 
cromàtiques de cada 

color han de ser dins del 
polígon assenyalat a la 
norma UNE 135 200/1. 

Factor de luminància. 
(Sobre proveta preparada com la de 

color). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2  Blanca β≥0,80 
Groga β≥0,40 

Estabilitat a la calor. (6 hores a 
200ºC±2ºC). 

UNE 135 221  β no variarà en més de 
0,03. 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar proveta desengrasada 
d’alumini de 150*75*0,6 mm amb 
pel∙lícula a 2600 g/m2, i mantenir 
horitzontal 24 hores a 23ºC ± 2ºC i 
50%±5% d’humitat protegida del sol 

i de la pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 
nm a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251  β no variarà en més de 
0,03. 

Les coordenades 
cromàtiques seguiran 

dins del polígon 
especificat en UNE 135 

200/1. 
El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 
(Pel∙lícula de 3 mm sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 hores a 45ºC 

± 2ºC amb ventilació. 

UNE 48 144 mètode 1 
procediment A. 

Introduïda 48 hores en 
solució de OHNa al 

10% en pés. 

β no variarà en més de 
0,03. 

 

 

ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

PLÀSTIC 
D’APLICACIÓ EN 

FRED 

Per a aplicar el plàstic sobre les provetes, es tindran 500 g d’una barreja amb la proporció 
marcada pel fabricant, que s’agitaran amb espàtula durant un minut. Les aplicacions seran 

fetes a raó de 3000 g/m2 pels de capa grossa, i 1200 g/m2 pels de capa fina. 

Temps de secat (“no pick up” per 
rodatge) 

(Sobre proveta de vidre de 100*200*3 
mm). 

UNE 135 202  ≤ 30 minuts 

Color. 
(Sobre proveta 

desengrasadad’alumini de 150* 75 * 
0,6 mm mantinguda horitzontal 24 

hores a 23ºC ± 2ºC i 50%±5% 
d’humitat protegida del sol i de la 

pols). 
(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073 /2  Les coordenades 
cromàtiques de cada color 
han de ser dins del polígon 
assenyalat a la norma UNE 

135 200/1. 

Factor de luminància. 
(Sobre proveta igual a la de color). 

(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

UNE 48 073/2   

Blanca β≥0,84 
Groga β≥0,40 
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ASSAIGS DE VERIFICACIÓ. 

Material  Assaig  Norma d’assaig  Condicions d’acceptació 

Envelliment artificial accelerat. 
(Preparar tres provetes com les de 
color, deixant‐ne una de referència, i 

mesurar el color i factor de 
luminància de totes tres). 

(Amb observador – patró 2º, 
geometria de mesura 45/0 i 
il∙luminant patró CIE D65) 

(168 hores partides en cicles de 8 
hores de radiació UV 280 nm i 315 nm 

a 60ºC±3ºC i de 4 hores de 
condensació a 50ºC±3ºC). 

UNE 48 251  β no variarà en més de 
0,03. 

Les coordenades 
cromàtiques seguiran dins 
del polígon especificat en 

UNE 135 200/1. 
El material no tindrà cap 

defecte superficial. 

Resistència als àlcalis 
(Pel∙lícula de 1,5 mm sobre 3 provetes 
de metacrilat de 100*200*10 mm, 
secades horitzontals 24 hores a 23ºC 
± 2ºC i 50%±5% d’humitat relativa. 

UNE 48 144 mètode 
1 procediment A. 

Introduïda 48 hores 
en solució de OHNa 

al 10% en pes. 

β no variarà en més de 
0,03. 

 

 

Dels aplecs de microesferes de vidre i de granulats antilliscament, s’agafaran mostres segons 

el ja esmentat al capítol de materials d’aquest Plec dels materials sense segell de qualitat, i 

s’assajarà el percentatge de microesferes defectuoses i l’índex de refracció, segons norma 

UNE-EN-1423. 

Caldrà rebutjar els aplecs de: 

- Pintures i termoplàstics que no compleixin la norma UNE 135 200(2). 

- Microesferes de vidre que no compleixin les especificacions de la norma UNE-EN-1423. 

Els aplecs fets amb materials que no compleixin alguna de les condicions abans esmentades 

seran rebutjats pel Contractista. 

h) Control de l’aplicació 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls 

per a comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions 

marcades.  

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274. 

6.6.2 Senyalització vertical 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt 

d’elements destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que 

tinguin textos i/o pictogrames. 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de 

nit, i per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment 

procedent dels fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 

permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

Senyalització vertical de codi 

a) Definició 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 

retrorreflectància. 

Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les plaques i tots els 

elements per a fixar-les als pals de suport. 

- Muntatge de plaques. 

Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la placa al suport. 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. 

Inclouen les operacions de replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, 

col·locació, compactació i curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, 

introducció en el formigó tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 

A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les 

senyalitzacions d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs 

i obres auxiliars per tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de 

qualitat demandes i en el termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

b) Control de qualitat 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació 

dels materials amuntegats, de la seva aplicació i de les unitats acabades. 
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El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran 

d’aparèixer els següents conceptes: 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) 

i naturalesa (seriografies, amb tractament anti-condensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

c) Control de recepció 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà 

la marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada 

pel Director de l’Obra. 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri 

adient, podrà ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser 

enviades al laboratori acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al 

punt 701.7.1.2 del PG-3: 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient 

de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor 

de lluminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al 

parlar dels materials. 

Senyalització vertical en alumini 

a) Definició 

La instal·lació de la senyalització vertical d'alumini inclou, sense que la relació sigui 

limitant i prèvia aprovació per part de la Direcció Facultativa de tots els materials a utilitzar, 

els treballs següents:  

- Les operacions de senyalització d'obra i de seguretat viària per a l'execució dels treballs 

d'acord amb el que s'estableix a la Norma "8.3-IC. Señalización de Obras". 

- Comprovació de les característiques mecàniques del terreny de recolzament del 

fonament i la verificació de gàlibs. 

- El replanteig dels senyals. 

- La demolició del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació del fonament en qualsevol tipus de terreny inclòs l' entibació i l'esgotament 

si s'escau. 

- La càrrega i transport dels productes sobrants de les demolicions i les excavacions a 

l'abocador inclòs el cànon d'abocament. 

- El subministrament de formigó, acer, base de subjecció, ancoratges, pals, abraçadores, 

panells i qualsevol altre material necessari per a l'acabament del senyal. 

- La col·locació, vibrat i curat del formigó. 

- La col·locació d'ancoratges. 

- La col·locació de tots els elements que formen el senyal, tals com suports, abraçadores, 

panells, etc. 

- La reposició dels paviments i qualsevol altre element viari enderrocat o malmès pels 

treballs. 

- La retirada de la senyalització d'obres. 

- Recollida i documentació de tota la informació de la implantació dels senyals.  

L'execució de l'excavació serà manual o mecànica i acomplirà el que s'estableix en els 

corresponents articles d'aquest plec. Una vegada executada l'excavació, la Direcció d'Obra 

examinarà el terreny de recolzament i autoritzarà o modificarà les mides previstes 

inicialment per al fonament.  

El formigonat del fonament es realitzarà contra el terreny, és a dir, sense encofrar encara que 

les irregularitats de l'excavació suposin un increment notable del volum de formigó. 

b) Mitjans Tècnics i Equips de Treball 

Abans de l' inici dels treballs, el contractista facilitarà a la Direcció d'obra, per a la seva 

comprovació i aprovació, les dades tècniques de l'industrial que realitzarà la senyalització.  
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L'industrial disposarà d'instal·lació de producció de senyals informatius d'alumini i dels 

equips materials i humans necessaris per complir les prescripcions del present Plec de 

Condicions. 

El contractista adjudicatari haurà d'adoptar les mesures de control de qualitat necessàries per 

complir les especificacions del present Plec de Condicions.  

c) Replanteig 

Els criteris d'implantació dels senyals seran els que fixi el Manual de Senyalització viària 

d’orientació de Catalunya, de la Direcció General de Carreteres.  

El replanteig dels senyals es realitzarà amb l'ajut d'un GPS o amb PK calculat amb 

hodòmetre (PK + distància en metres), d’acord amb la posició indicada en el projecte. En 

primera fase es materialitzarà amb una estaca o element similar. Posteriorment, es 

comprovaran els gàlibs, la visibilitat i l'adequació a la normativa. En cas que la Direcció 

d'obra aprovi la implantació, es procedirà a materialitzar el replanteig dels senyals de 

manera definitiva.  

d) Càlculs resistents 

El contractista presentarà per a la seva aprovació els càlculs resistents de tots els elements 

que constitueixen la senyalització d'alumini, inclòs el fonament.  

Per al desenvolupament del càlculs s'aplicaran les normes:  

- UNE. 135311: Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo.  

- EN. 1999: Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  

S'adoptarà el valor de 1500 N/m2 per l'efecte de pressió més succió del vent sobre les 

plaques. La deformació de les plaques per l'acció del vent no superarà la centèsima de la 

llum.  

e) Certificat de les característiques qualitatives i quantitatives dels materials 

Els materials utilitzats pel contractista hauran d'acreditar les característiques qualitatives i 

quantitatives exigides en el present Plec de Condicions mitjançant certificat atorgat per 

laboratori d'assaigs homologat.  

Entre d’altres caldrà acreditar amb certificats o assaigs les característiques corresponents a: 

Resistència estructural: Tracció. 

 Plec i desplegada. 

 Funcionament com a fusible el conjunt suport-base 

ancoratge. 

Deformació: Deformació dels panells, lamel·les i unions. 

Durabilitat: Adhesivitat i durabilitat de la adherència dels vinils. 

 Atacs químics (sals, oxigen, carbonats, ciments, …) 

 Atacs físics (abrasió, raigs solars, electròlisis, …) 

Sobre els panells ja construïts s’hauran de contemplar els següents assajos: 

- assaig sobre càrregues uniformes de simulació de la pressió del vent 

- assaigs de càrregues puntuals (50 Kg) corresponents a assaigs de vandalisme aplicats a 

tot arreu i en totes les direccions sobre la superfície del panell. 

f) Disposició dels panells i suports 

La distància mínima dels panells al límit del voral o vorera seran: 

  DISTÀNCIA  TOLERÀNCIES 

HORITZONTAL  50 cm  + 25 cm 

VERTICAL  220 cm  + 15 cm 

 

En el cas d’existència de cunetes, la tolerància horitzontal es podrà augmentar amb els 

criteris que estableixi el projecte o la direcció d’obra. 

En la senyalització vertical implantada segons la norma 8.1-IC en “Señalización vertical” del 

Desembre de 1999. 

g) Documentació de la senyalització realitzada 

Periòdicament el contractista adjudicatari lliurarà a la Direcció d'Obra en suport informàtic, 

un comunicat de treball en el qual figurarà la relació dels treballs efectuats.  

En aquest comunicat es descriuran les característiques de la senyalització realitzada i totes 

aquelles incidències que s'haguessin produït en el desenvolupament dels treballs.  

La Direcció d'Obra facilitarà plànols, en el que figurarà grafiat les alineacions de les 

carreteres i altres elements, havent l'adjudicatari, en el termini màxim d'un mes natural, 
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d’incorporar en els esmentats plànols base, perfectament dibuixada, la senyalització 

informativa.  

En els esmentats plànols s'incorporaran caixetins en els quals s'anotaran les següents dades:  

- Data de col·locació del senyal. 

- Tipus de senyal col·locat. 

- Text. 

- Tipus de suport. 

- La posició del senyal amb coordenades X e Y donades mitjançant GPS o amb PK 

calculat amb hodòmetre (PK + distància en metres). 

- Fotografia a curta distància. 

Les despeses de replanteig i dibuix en els plànols base facilitats per la direcció d'obra aniran a 

càrrec de l'adjudicatari, així com també els corresponents a la preparació del plànol de fi 

d'obra en suport informàtic.  

h) Període de garantia 

Els senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants (serigrafiats o no), fabricats i 

instal·lats amb caràcter permanent d’acord amb aquest PPTP, i conservats regularment 

d’acord amb les normes lliurades pel fabricant, serà de 5 anys comptats des de la data de 

fabricació, o 4,5 anys i sis mesos des de la instal·lació. 

El Director d’Obra prohibirà la instal·lació de senyals i cartells fabricats més de sis mesos 

abans de ser col·locats en obra. 

i) Control durant el període de garantia 

Els senyals i cartells instal·lats de manera permanent i conservats d’acord amb les 

instruccions del fabricant, hauran de mantenir unes característiques fotomètriques i 

colorimètriques que seran les assenyalada a la Norma UNE 135 352. 

Els senyals i cartells verticals que no compleixin les condicions assenyalades, hauran de ser 

desmuntats, retirats i substituïts de nou pel Contractista als seu càrrec.  

j) Seguretat i senyalització dels treballs 

La senyalització de les obres durant la seva execució estarà d'acord amb la Norma de 

Carreteres 8.3-IC "Señalización de Obras" de setembre de 1987, altres Ordres 

Complementàries i el Reglament General de Circulació.  

El contractista resta obligat a instal·lar al seu càrrec els senyals precisos per indicar la 

proximitat de l'obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i els punts de possible 

perill a causa d'aquests, tant en aquesta zona com en els seus marges o immediacions. 

Es tendirà sempre a minorar l' impacte de l'obra i, per tant, s'hauran d'atendre les indicacions 

de la Vigilància Mediambiental.  

Tota senyalització haurà d'estar suficientment il·luminada durant les hores nocturnes 

mitjançant elements lluminosos de color vermell o groc-ambre i els abalisaments que 

l’especifiqui la Direcció d'Obra.  

Seran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que s'originin per material de senyalització i 

seguretat a causa de l’ incompliment d'aquest article.  

6.6.3 Barrera de seguretat metàl·lica 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’ 

O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 

d’acer galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs 

indicats al Document nº 2: Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

- Barrera de seguretat metàl·lica. 

Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 

separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge 

i desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per 

clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb 

fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat 

de les bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de 

captafars on correspongui. 

- Terminal en cua de peix. 
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Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre 

la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 

- Terminals curts i llargs. 

Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però 

adaptades a les particularitats pròpies dels terminals.  

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 

acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la 

recepció provisional. 

Fonaments de tanques de seguretat 

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 

impossible o que la seva resistència sigui insuficient.  

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les 

dues condicions següents: 

- La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és 

superior a 8 KN. 

- Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del 

pal a nivell del terreny és inferior a 15 cm. 

En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels 

pals, en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb 

formigó HA-25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 

cada 50 cm, tota amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de 

cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es 

disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un 

quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa superior 

impermeabilitzant. 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 

mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. 

Aquest forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un 

massís cúbic de formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal 

s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa superior 

impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per 

exemple murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de 

diàmetre adequat al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los 

amb falques i reblerts de sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per 

una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant 

quatre femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 

kN amb longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per 

haver estat col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat 

amb un adhesiu o per expansió. 

Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de 

formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 

20 cm, per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 

Execució 

Les bandes portaran els elements d'unió i la superposició es farà en el sentit del tràfic. 

En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos 

metres, per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja 

instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una 

màxima de 4.80 m, si per causes especials no és possible la instal·lació de la mida 

normalitzada de banda en algun punt. 

6.7 Obres diverses 

6.7.1 Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 

memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, 

a més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema 

estructural considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els 

càlculs complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la 

fisuració en aquells casos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi 
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hauran de constar les proves de càrrega a realitzar. També haurà de lliurar totes les dades que 

es sol·licitin referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 

7 Amidament i abonament 

7.1 Moviment de terres 

7.1.1 Treballs preliminars 

Aclariment i esbrossada 

L'amidament es farà per m2 realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

Enderrocs i demolicions 

L'amidament s'efectuarà per m3 de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massís, 

realment executats en obra, en el cas d'edificacions i m3 realment enderrocats i retirats del seu 

emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials i les dades finals. 

En el cas de paviments, es mesuraran els m2 en planta realment executats. 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas de d’utilització 

d’abocador es preveu el mateix tracte que en l’ esbrossada. 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

Escarificat, rasanteig i compactació 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 

terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

Escarificació i compactació de ferms existents 

Aquesta unitat s'abonarà per m2 realment executats, mesurats sobre la projecció horitzontal 

del terreny. 

Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per m2 de superfície realment netejada amb aigua a pressió 

de paviment bituminós existent. 

7.1.2 Excavacions 

Excavació de terra vegetal 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per m3, realment excavats mesurats sobre perfils 

transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la 

Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, 

instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas 

d'utilització d'abocador, es preveu el mateix cas que els punts anteriors. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus. 

Excavació en desmunt de l'esplanació 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per m3, obtinguts com diferència entre 

els perfils transversals contrastats del terreny inicial i els perfils teòrics de l'esplanació 

assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a 

prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics 

s'hagin produït. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 

d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als plànols, 

o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 

abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i quantes necessitats 

circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

El preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció Facultativa consideri 

necessàries per la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar 
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necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 

despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació. El preu 

a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i 

ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus: 

Excavació de rases i pous 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per m3, obtinguts en l'excavació de rases 

i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de 

cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del 

terreny.  

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d' ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació 

després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 

posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat.  

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació i 

serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària.  

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

7.1.3 Terraplens i rebliments 

Terraplens o pedraplens 

Els replens es mesuraran en m3, obtinguts com a resultat de la diferència entre els perfils 

inicials del terreny i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els talussos definits als 

plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o sobreamples al 

terraplè o pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació. 

El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 

cànons de préstecs en els casos necessaris, preparació de la base, extensió, mescla “in situ” si 

n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les 

zones que no requereixin i altres activitats que facin falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 

procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de la 

preparació de la base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

Base de terraplenat o pedraplenat 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per m2 , realment executats 

i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució; incloent els volums de desmunt i 

terraplè generats per a la realització de les bermes  i compactació de fons de l’excavació.. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 

Preus. 

Rebliments localitzats 

Els replens localitzats es mesuraran per m3 realment executats, deduïts dels perfils presos 

abans i després dels treballs. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

Rebliment de rases, pous o fonaments 

L’execució d’aquesta unitat es realitzarà tal i com s’indica a l’apartat 3.2.3.b d’aquest plec. 

Els rebliments de rases, pous i fonaments es cubicaran com el volum d’excavació en rasa 

(mesurat amb els criteris de l’apartat 4.1.2.d) al qual se li deduirà el volum del fonament, tub 

o altre reblert que s’hagi efectuat dintre el volum excavat.  

S’abonarà segons el preu que a tal efecte figura al quadre de preus. 

7.1.4 Acabats 

Allisada de talussos 
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No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins 

de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

Atalussat en desmunts 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el atalussat en excavació 

de terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui 

expressament l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins 

de les unitats de desmunt. 

L’ atalussat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

- m3 sobrepreu per atalussat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, 

amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a 

l’abocador o lloc d’ús. 

Aportació i extensió de terra vegetal 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per m3 realment executats, mesurats sobre perfils 

transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus 

dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal 

s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m3 tractament i estesa de terra vegetal de l'obra 

- m3 subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

7.1.5 Obres diverses 

Camins d’accessos als talls 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 

D.O., amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

7.2 Drenatge 

7.2.1 Cunetes en terres 

Les cunetes en terres s'ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als plànols. Es mesurarà 

per metre de cuneta executada 

7.2.2 Tubs i  altres elements de drenatge i reg 

Arquetes i pous 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons 

s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó de solera, fàbrica de maó i formigó 

HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, 

tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales de gat.   

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura 

en el Quadre de preus. 

Tubs de formigó 

Els col·lectors formats per tubs de formigó es mesuraran per metres de tub realment 

col·locats, mesurats al terreny. L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els 

preus que a tal efecte figuren al quadre de preus.  

En el preu s’inclou el subministrament i col·locació del tub, la formació de la solera amb 

formigó de resistència característica de 20 N/mm2 i el reblert posterior amb el mateix tipus 

de formigó, i totes aquelles operacions compreses en aquesta unitat d’obra a excepció de 

l’excavació i el reblert de la rasa. 

Tubs de polietilè (PEAD) 

Els tubs de polietilè es mesuraran per metres de tub realment col·locats, mesurats al terreny. 

L’abonament es realitzarà segons el seu diàmetre amb els preus que a tal efecte figuren al 

quadre de preus. 

Pales metàl·liques per a reg 

Les pales de reg es mesuraran per unitats (Ut) realment executades. S’abonaran segons els 

preus que figuren al quadre de preus en funció de les mides i tipus. 

7.3 Ferms i Paviments 

7.3.1 Capes granulars 

Tot-u natural 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics m3 realment executats, mesurats amb arranjament 

a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
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Tot-u artificial 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics m3 realment executats, mesurats amb 

arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 

compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

7.3.2 Regs i tractaments superficials 

Dobles tractaments superficials 

Se mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

7.3.3 Formigó 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 

S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 

electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, 

acabats superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la 

unitat d’obra. 

7.3.4 Reparació de ferm 

Els encofrats s'abonaran per m2  realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els 

corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

7.4 Estructures de formigó 

7.4.1 Formigons 

Formigó en massa o armat 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del 

Projecte, amb les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i 

posterior de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures 

emprades per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 

considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus 

existents als Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i 

utilització de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva 

execució i quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot 

tractaments superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

7.4.2 Elements auxiliars 

Encofrats i motlles 

Els encofrats s'abonaran per m2 realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els 

corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o 

qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de 

superfícies. 

7.5 Senyalització i abalisament 

7.5.1 Marques vials 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, 

s’amidaran pels metres  sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació 

a cada amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

7.5.2 Senyalització vertical 

Senyals verticals de codi 
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Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 

determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 

d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº1. 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment re-

aprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons 

les àrees que apareixen al Quadre de Preus núm 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea 

s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, m2, de cada placa col·locada, i 

s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus núm. 1. 

Plaques i panells d’alumini 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per m2 realment 

col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que figurin 

en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitant, el que segueix:  

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

Pals de suport i fonaments 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de 

senyals de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel 

nombre d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a 

cada tipus al Quadre de Preus nº 1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre 

que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat 

col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra 

inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les 

mides que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les 

ordres i per escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte 

o documentació tècnica de la Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitant, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i l' arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- Els càlculs resistents del fonament. 

- La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 

implantació segons les especificacions del procés d’execució.  

Pòrtics i banderoles 

Els pòrtics i banderoles s’agruparan, dins de cada naturalesa, per les alçades i llums (llargs de 

braços al cas de les banderoles) del Quadre de Preus nº 1. L’amidament de cada tipus es farà 

comptant el nombre d’unitats (U) realment col·locades, i l’abonament, al que s’inclouen els 

fonaments, per aplicació a l’amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 

7.5.3 Barrera de seguretat 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o 

sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 
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esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i 

llur col·locació, s’amidaran pels metres de llargada resultants per la suma de llargades dels 

trams de cada tipus, en metres, preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 

Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, 

cargols, captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats 

realment col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del 

Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

7.6 Seguretat viària i desviaments provisionals 

7.6.1 Definició i condicions de la partida d’obra executada 

a) Definició 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació 

de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, tan de 

trànsit rodat com de vianants. 

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

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels 

trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament 

després de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides i flexibles de seguretat, inclòs terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises lluminoses intermitents i fixes. 

- Semàfors provisionals. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d’acord amb la normativa vigent. 

- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 

senyalització a balisament. 

- Tot el material necessari per l’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i el 

seu correcte funcionament (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les 

de vianants. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la 

circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la 

longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs 

extrems i immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les 

obres. 

b) Condicions generals: 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la 

posició indicada i  aprovada per la D.F. 

Totes les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

7.6.2 Condicions del procés d’execució 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a 

la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 
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Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 

terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les 

obres definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 

balisaments compliran les normatives especificades en les corresponents apartats d’aquest plec 

o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la D.F. podrà 

admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

7.6.3 Unitat i criteri d’amidament 

- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 

desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicacions de la D.F. 

- El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i 

condicions de la partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats 

anteriors. 

8 Normativa de compliment obligatori 

- 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 pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a 

Autovies”, aprovada per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 

5/2001, O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. 

del 9 d’octubre),  “Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, 

l’O.M. del 13 de febrer de 2002.  

- 8.1-IC: “Instrucción de carreteras. Señales verticales de circulación. Tomo I”. 

- 8.3-IC: “Instrucción de carreteras. Señalización de obras”. 

8.1 Reposició de serveis 

La part d’obra civil s’abonarà segons els preus de les diferents unitats, que a tal efecte figuren 

al quadre de preus, segons els criteris generals del projecte. 

La part d’obra a abonar a la Companyia, anomenada ‘obra mecànica’, es justificarà amb la 

factura i rebut d’abonament a la Companyia. L’abonament es calcularà amb l’ import de la 

factura, exclòs l’ IVA, i incrementat amb un 5 % en concepte de despeses indirectes com a preu 

d’Execució Material. L’amidament al que s’aplicarà serà una unitat. 

 

Lleida, Juliol del 2013 

 

L’autora del projecte 
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària. 
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Amidaments 



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 10  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01  DESMUNTS I TERRAPLENS

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 4.976,510

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1.701,000

3 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2.052,560

4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques

AMIDAMENT DIRECTE 1.141,000

5 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 20  DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01  CUNETES

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i
talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i
manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

3 GD56U015 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

AMIDAMENT DIRECTE 1.813,000

4 GD5AP001 m Tub de PEAD de DN 400 mm recobert de formigó HM-15. Inclou excavació del terreny, col·locació i reblert i
compactació amb material procedent de la pròpia obra.

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 30  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 01  ODT 0+130

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 6,700

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 7,450

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 8,900

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 10,050

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 4,700

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 1,600

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 1,890

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per a 40t de càrrega de
ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 30  DRENATGE TRANSVERSAL

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Activitat 02  ODT 0+650

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 13,300

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 7,100

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 8,900

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 9,510

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 5,500

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 1,800

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2,560

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per a 40t de càrrega de
ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 30  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 03  ODT 1+069

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 16,820

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 8,300

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 9,200

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 12,050

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 7,630

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 1,700

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2,145

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per a 40t de càrrega de
ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 30  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 04  ODT 1+470

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 12,820

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 7,500

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 5

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 8,900

4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 9,750

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 7,250

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 1,500

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2,145

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de
formigó HM-20, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per a 40t de càrrega de
ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 30  DRENATGE TRANSVERSAL
Activitat 05  AMPLIACIÓ ODT 1+730

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 7,250

2 GD75R100 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 4,200

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 4,500

6 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 0,700

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2,145

8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 9,500

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 40  SANEJAMENTS

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 225,000

2 G7B1R040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3 G227R002 m3 Rebliment amb material granular filtrant amb rebuig de pedrera de 5 a 25 mm, en rases, estesa i compactada al
70 % de la densitat relativa, en capes inferiors a 25 cm, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 125,000

4 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 50  FERMS I PAVIMENTS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 2.407,890

2 G921U010 m3 Subministre de base de tot-u natural. Inclou transport, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric

AMIDAMENT DIRECTE 2.234,942

3 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats granítics i emulsió
bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

AMIDAMENT DIRECTE 9.384,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 60  SEGURETAT VIAL
Activitat 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de
vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació
dels elements necessaris per a la correcta col·locació, segons plànols, totalment acabada

AMIDAMENT DIRECTE 2,500

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 60  SEGURETAT VIAL
Activitat 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

AMIDAMENTS Pàg.: 8

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

AMIDAMENT DIRECTE 3.463,300

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el
paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

AMIDAMENT DIRECTE 9,340

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 60  SEGURETAT VIAL
Activitat 03  ABALISAMENT I PROTECCIONS

1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 64,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 70  REPOSICIONS
Activitat 01  REPOSICIÓ CANONADA DE REG

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 GD75R040 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2,
amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

4 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat
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AMIDAMENT DIRECTE 12,750

5 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat
i curat

AMIDAMENT DIRECTE 3,250

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 70  REPOSICIONS
Activitat 02  REPOSICIÓ PERICÓ DE REG

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

AMIDAMENT DIRECTE 2,800

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica, inclòs col·locació,
vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 0,224

4 GDP90001 u Pericó canalització d'aigües procedents de cuneta 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de
gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GDA001 u Pala de reg de 60 cm, incòs marc, instal·lada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 80  OBRES COMPLEMENTÀRIES
Activitat 01  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1.650,860

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
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AMIDAMENT DIRECTE 1.701,000

3 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

AMIDAMENT DIRECTE 1.701,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
Activitat 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
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AMIDAMENT DIRECTE 6,000

10 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada
adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
Activitat 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
Activitat 03  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
Activitat 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

2 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5.5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 01  CAMÍ DE TARRAGONA A LA PARTIDA DE GREALÓ
Capítol 90  SEGURETAT I SALUT
Activitat 06  FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMI GREALO
Subobra 02  NO TRAMIFICAT
Capítol 10  PARTIDES ALÇADES

1 XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPADO00 pa Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció Facultativa de les obres

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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G214U020P-1 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

51,89 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

G2160001P-2 m Desmuntatge de valla existent de 1,5 m d'alçada formada per postes de fusta i xarxa
metàl·lica.

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G2160002P-3 m Muntatge de valla de 1,5m d'alçada formada per postes de fusta i xarxa metàl.lica 10,75 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G219U400P-4 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial amb
emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G21B1002P-5 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica
de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de suports

3,51 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G21B3002P-6 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

36,48 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

G21DU040P-7 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

42,47 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

G221U010P-8 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

G221U112P-9 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de
roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,94 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G222R002P-10 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins a 1 m d'amplària, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

3,26 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

G2240002P-11 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques

0,76 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

G226R006P-12 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació al 98% del PM,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,35 €

(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G226U030P-13 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,36 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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G227R002P-14 m3 Rebliment amb material granular filtrant amb rebuig de pedrera de 5 a 25 mm, en rases,
estesa i compactada al 70 % de la densitat relativa, en capes inferiors a 25 cm, mesurat
sobre perfil teòric

15,38 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G228U010P-15 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4,31 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G22DU100P-16 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

G450R4C8P-17 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a classe d'exposició IIa,
inclòs col·locació, vibrat i curat

98,31 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

G45LR2A1P-18 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20, de consitència plàstica,
inclòs col·locació, vibrat i curat

92,13 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G4B0U020P-19 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat 0,92 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

G4D0U010P-20 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 32,96 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

G4D0U015P-21 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist 36,99 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

G7B1R040P-22 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim de 250 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2900 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

G921U010P-23 m3 Subministre de base de tot-u natural. Inclou transport, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric

11,28 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

G921U020P-24 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 23,21 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G9K1R010P-25 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de barreja de granulats
granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs l'escombrat de l'àrid sobrant

3,28 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

GB2A1003P-26 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/C o similar,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional
de separador, pal de perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

31,33 €

(TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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GB2AU100P-27 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat

446,75 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

GB2YU603P-28 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/T, amb
tanca de secció doble ona recuperada de la pròpia obra, incloent part proporcional de
separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

17,02 €

(DISSET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GBA1U010P-29 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o
amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

0,52 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GBA31001P-30 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

GBB1U100P-31 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

56,19 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GBB1U110P-32 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

67,07 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GBB1U120P-33 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

79,57 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

GBB1U151P-34 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

296,52 €

(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

GBBVU250P-35 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini i pals de poliéster
reforçat amb fibra de vidre, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada

190,51 €

(CENT NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GBBZU001P-36 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

61,55 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GDA001P-37 u Pala de reg de 60 cm, incòs marc, instal·lada i provada 44,02 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GD53U010P-38 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs
reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,53 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
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GD53U020P-39 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb
mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

21,10 €

(VINT-I-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

GD56U015P-40 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

4,54 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GD57UY10P-41 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de
10 cm de gruix de formigó HM-20, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de
fosa ductil per a 40t de càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

323,43 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GD5AP001P-42 m Tub de PEAD de DN 400 mm recobert de formigó HM-15. Inclou excavació del terreny,
col·locació i reblert i compactació amb material procedent de la pròpia obra.

35,92 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

GD75R040P-43 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al
fons de la rasa, segons plànols

21,56 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GD75R060P-44 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al
fons de la rasa, segons plànols

38,12 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

GD75R100P-45 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, per a càrrega de ruptura
de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades segellades amb morter de ciment, col·locada al
fons de la rasa, segons plànols

77,82 €

(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GDP90001P-46 u Pericó canalització d'aigües procedents de cuneta 100x100x125 cm de secció interior, amb
parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

323,43 €

(TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

GR3PU010P-47 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

GR3PU050P-48 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob

2,08 €

(DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

GR720001P-49 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

H1411111P-50 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/07/13 Pàg.: 5

H1422120P-51 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,90 €

(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

H1423230P-52 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H142AC60P-53 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1432012P-54 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

H1441201P-55 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H144D205P-56 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143
i UNE-EN 12083

1,10 €

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1452210P-57 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit
índex sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,44 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1459630P-58 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1465275P-59 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,96 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

H1465376P-60 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa
de despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló
i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

26,52 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

H1474600P-61 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

H147N000P-62 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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H1485800P-63 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

20,39 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1487500P-64 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340

5,59 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

H1488580P-65 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H152U000P-66 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,35 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

H153A9F1P-67 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,20 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H15Z1001P-68 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,45 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-69 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H6AA2111P-70 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HBBAC017P-71 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

25,63 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HBBAE001P-72 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC12300P-73 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,81 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HBC19081P-74 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

HBC1MPP1P-75 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs

76,36 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

HQU1521AP-76 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

132,23 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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HQU1A20AP-77 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

106,27 €

(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

HQU1H23AP-78 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

115,93 €

(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU22301P-79 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5.5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,57 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQU25701P-80 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

22,40 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HQU27902P-81 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

30,37 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

HQU2E001P-82 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,23 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HQU2P001P-83 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUZM000P-84 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 19,97 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

HX11X090P-85 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

60,00 €

(SEIXANTA EUROS)

XPADO00P-86 pa Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció Facultativa de les obres 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/07/13 Pàg.: 8

Lleida, Juliol 2013

Ma Eugenia Requena Robles
Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agrària
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Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 00 Treballs previs i Demolicions

Activitat 01 Treballs previs

1 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o
tractament superficial amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega,
transport a l'abocador del material sobrant, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 4)

3,33 69,500 231,44

2 G22DU100 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

0,24 2.790,000 669,60

3 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 6)

36,48 2,000 72,96

4 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 1)

51,89 3,500 181,62

5 G2160001 m Desmuntatge de valla existent de 1,5 m d'alçada formada per postes
de fusta i  xarxa metàl·lica. (P - 2)

3,28 20,000 65,60

6 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100
cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

42,47 50,000 2.123,50

7 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera
de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o
BMSNR4, inclòs part proporcional de suports (P - 5)

3,51 23,000 80,73

8 GB2YU603 m Muntatge de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador,
tipus BMSNA4/T, amb tanca de secció doble ona recuperada de la
pròpia obra, incloent part proporcional de separador, pal de perfil
tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi (P - 28)

17,02 23,000 391,46

9 G2160002 m Muntatge de valla de 1,5m d'alçada formada per postes de fusta i
xarxa metàl.lica (P - 3)

10,75 20,000 215,00

TOTAL Activitat 01.01.00.01 4.031,91

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 10 Moviment de terres

Activitat 01 Desmunts i Terraplens

1 G221U112 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses
parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 9)

2,94 4.976,510 14.630,94

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

2,55 1.701,000 4.337,55

3 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions

1,36 2.052,560 2.791,48

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 2

Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
4 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 11)
0,76 1.141,000 867,16

5 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 98% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

1,35 0,000 0,00

TOTAL Activitat 01.01.10.01 22.627,13

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 20 Drenatge Longitudinal

Activitat 01 Cunetes

1 GD53U010 m Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador (P - 38)

4,53 150,000 679,50

2 GD53U020 m Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre
inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 39)

21,10 25,000 527,50

3 GD56U015 m Cuneta triangular d'1,50 m d'amplària i 0,33 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 40)

4,54 1.813,000 8.231,02

4 GD5AP001 m Tub de PEAD de DN 400 mm recobert de formigó HM-15. Inclou
excavació del terreny, col·locació i reblert i compactació amb material
procedent de la pròpia obra. (P - 42)

35,92 50,000 1.796,00

TOTAL Activitat 01.01.20.01 11.234,02

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 30 Drenatge Transversal

Activitat 01 ODT 0+130

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 6,700 21,84

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 44)

38,12 7,450 283,99

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 8,900 293,34
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 36,99 10,050 371,75
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 19)
0,92 15,000 13,80

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 4,700 433,01

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 1,600 157,30

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del

4,31 1,890 8,15

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 3

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)
9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15

cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per
a 40t de càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

323,43 1,000 323,43

TOTAL Activitat 01.01.30.01 1.906,61

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 30 Drenatge Transversal

Activitat 02 ODT 0+650

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 13,300 43,36

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 44)

38,12 7,100 270,65

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 8,900 293,34
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 36,99 9,510 351,77
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 19)
0,92 15,000 13,80

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 5,500 506,72

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 1,800 176,96

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,31 2,560 11,03

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per
a 40t de càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

323,43 1,000 323,43

TOTAL Activitat 01.01.30.02 1.991,06

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 30 Drenatge Transversal

Activitat 03 ODT 1+069

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 16,820 54,83

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 44)

38,12 8,300 316,40

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 4

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 9,200 303,23
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 36,99 12,050 445,73
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 19)
0,92 15,000 13,80

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 7,630 702,95

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 1,700 167,13

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,31 2,145 9,24

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per
a 40t de càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

323,43 1,000 323,43

TOTAL Activitat 01.01.30.03 2.336,74

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 30 Drenatge Transversal

Activitat 04 ODT 1+470

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 12,820 41,79

2 GD75R060 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 44)

38,12 7,500 285,90

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 8,900 293,34
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 36,99 9,750 360,65
5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 19)
0,92 15,000 13,80

6 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 7,250 667,94

7 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 1,500 147,47

8 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,31 2,145 9,24

9 GD57UY10 m3 Pou cuneta de 100x100x125 cm de secció interior, amb parets de 15
cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20,
entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa ductil per
a 40t de càrrega de ruptura inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 41)

323,43 1,000 323,43

TOTAL Activitat 01.01.30.04 2.143,56

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 30 Drenatge Transversal

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 5

Activitat 05 Ampliació ODT 1+730

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 7,250 23,64

2 GD75R100 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 45)

77,82 0,000 0,00

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 4,200 138,43
4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

N/mm2, col·locat (P - 19)
0,92 5,000 4,60

5 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 4,500 414,59

6 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 0,700 68,82

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,31 2,145 9,24

8 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 21) 36,99 9,500 351,41

TOTAL Activitat 01.01.30.05 1.010,73

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 40 Sanejaments

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 225,000 733,50

2 G7B1R040 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un pes mínim
de 250 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 2900 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 22)

1,51 150,000 226,50

3 G227R002 m3 Rebliment amb material granular filtrant amb rebuig de pedrera de 5 a
25 mm, en rases, estesa i compactada al 70 % de la densitat relativa,
en capes inferiors a 25 cm, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

15,38 125,000 1.922,50

4 G226R006 m3 Terraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
al 98% del PM, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 12)

1,35 75,000 101,25

TOTAL Capítol 01.01.40 2.983,75

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 50 Ferms i Paviments

EUR

Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 6

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 24)

23,21 2.407,890 55.887,13

2 G921U010 m3 Subministre de base de tot-u natural. Inclou transport, estesa,
humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P - 23)

11,28 2.234,942 25.210,15

3 G9K1R010 m2 Doble tractament superficial (DTS) per mitjà de reg de dues capes de
barreja de granulats granítics i emulsió bituminosa ECR-2, inclòs
l'escombrat de l'àrid sobrant (P - 25)

3,28 9.384,000 30.779,52

TOTAL Capítol 01.01.50 111.876,80

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 60 Seguretat vial

Activitat 01 Senyalització Vertical

1 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 33)

79,57 8,000 636,56

2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 36)

61,55 20,000 1.231,00

3 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 32)

67,07 4,000 268,28

4 GBB1U151 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 34)

296,52 4,000 1.186,08

5 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 31)

56,19 4,000 224,76

6 GBBVU250 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini i pals de poliéster reforçat amb fibra de vidre, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material
sobrant i col·locació dels elements necessaris per a la correcta
col·locació, segons plànols, totalment acabada (P - 35)

190,51 2,500 476,28

TOTAL Activitat 01.01.60.01 4.022,96

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 60 Seguretat vial

Activitat 02 Senyalització Horitzontal

1 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 29)

0,52 3.463,300 1.800,92

2 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 30)

11,87 9,340 110,87

EUR



Projecte constructiu
Condicionament i millora del camí de carretera Tarragona a
la Partida de Grealó.
TTMM de Lleida

PRESSUPOST Pàg.: 7

TOTAL Activitat 01.01.60.02 1.911,79

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 60 Seguretat vial

Activitat 03 Abalisament i proteccions

1 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/C o similar, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal de
perfil C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 26)

31,33 32,000 1.002,56

2 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
BMSNA4/C o similar, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
tensor posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat (P - 27)

446,75 64,000 28.592,00

TOTAL Activitat 01.01.60.03 29.594,56

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 70 Reposicions

Activitat 01 Reposició canonada de reg

1 G222R002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases per a canonades, de fins
a 1 m d'amplària, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
10)

3,26 25,000 81,50

2 GD75R040 m Canonada amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre,
per a càrrega de ruptura de 600 kg/cm2, amb juntes encadellades
segellades amb morter de ciment, col·locada al fons de la rasa,
segons plànols (P - 43)

21,56 50,000 1.078,00

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 32,000 1.054,72
4 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,

de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)
92,13 12,750 1.174,66

5 G450R4C8 m3 Formigó soleres, fonaments i encepats,HA-25/P/20IIa, apte per a
classe d'exposició IIa, inclòs col·locació, vibrat i curat  (P - 17)

98,31 3,250 319,51

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 19)

0,92 20,000 18,40

TOTAL Activitat 01.01.70.01 3.726,79

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 70 Reposicions

Activitat 02 Reposició pericó de reg

1 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 20) 32,96 2,800 92,29

EUR
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2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
N/mm2, col·locat (P - 19)

0,92 5,000 4,60

3 G45LR2A1 m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i proteccions, HM-20,
de consitència plàstica, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 18)

92,13 0,224 20,64

4 GDP90001 u Pericó canalització d'aigües procedents de cuneta 100x100x125 cm
de secció interior, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de
gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

323,43 2,000 646,86

5 GDA001 u Pala de reg de 60 cm, incòs marc, instal·lada i provada (P - 37) 44,02 4,000 176,08

TOTAL Activitat 01.01.70.02 940,47

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 80 Obres Complementàries

Activitat 01 Mesures correctores d'impacte

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 49)

1,16 1.650,860 1.915,00

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 47)

2,89 1.701,000 4.915,89

3 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 48)

2,08 1.701,000 3.538,08

TOTAL Activitat 01.01.80.01 10.368,97

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 90 Seguretat i Salut

Activitat 01 Proteccions individuals

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 50)

6,39 6,000 38,34

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 51)

9,90 6,000 59,40

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 52)

5,23 2,000 10,46

4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 55)

0,79 6,000 4,74

5 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 56)

1,10 16,000 17,60

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 54)

19,14 1,000 19,14

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 58)

6,79 2,000 13,58

EUR
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8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la
mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i subjecció elàstica
al canell (P - 57)

1,44 6,000 8,64

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 59)

22,96 6,000 137,76

10 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 64)

5,59 2,000 11,18

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 65)

14,70 2,000 29,40

12 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 60)

26,52 2,000 53,04

13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 61) 14,25 2,000 28,50
14 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 62) 23,23 2,000 46,46
15 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i

suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 53)

8,39 1,000 8,39

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 63)

20,39 6,000 122,34

TOTAL Activitat 01.01.90.01 608,97

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 90 Seguretat i Salut

Activitat 02 Proteccions col·lectives

1 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 72)

5,64 2,000 11,28

2 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

25,63 1,000 25,63

3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 68)

43,45 3,000 130,35

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 70)

3,16 20,000 63,20

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 67)

25,20 1,000 25,20

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 66)

2,35 100,000 235,00

EUR
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7 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 73) 10,81 30,000 324,30
8 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 74)
1,61 100,000 161,00

9 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

76,36 5,000 381,80

TOTAL Activitat 01.01.90.02 1.357,76

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 90 Seguretat i Salut

Activitat 03 Extinció d'incendis

1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 85)

60,00 2,000 120,00

TOTAL Activitat 01.01.90.03 120,00

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 90 Seguretat i Salut

Activitat 04 Instal·lacions d'higiene i benestar

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
76)

132,23 3,000 396,69

2 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5.5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 79)

58,57 3,000 175,71

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 80)

22,40 2,000 44,80

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 84) 19,97 4,000 79,88
5 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 77)

106,27 3,000 318,81

6 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 78)

115,93 3,000 347,79

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 81)

30,37 1,000 30,37

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 82)

89,23 1,000 89,23

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 83) 1,94 3,000 5,82

TOTAL Activitat 01.01.90.04 1.489,10

EUR
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Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 01 Camí de Tarragona a la Partida de Grealó

Capítol 90 Seguretat i Salut

Activitat 06 Formació i reunions de compliment obligatori

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
69)

19,97 6,000 119,82

TOTAL Activitat 01.01.90.06 119,82

Obra 01 Pressupost CAMI GREALO

Subobra 02 No Tramificat

Capítol 10 Partides alçades

1 XPAX0000 pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 0)

370,00 1,000 370,00

2 XPADO00 pa Partida alçada a justificar a disposició de la Direcció Facultativa de les
obres (P - 86)

2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.02.10 2.370,00

EUR
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NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.00.01  Treballs previs 4.031,91
Capítol 01.01.00  Treballs previs i Demolicions 4.031,91

Activitat 01.01.10.01  Desmunts i Terraplens 22.627,13
Capítol 01.01.10  Moviment de terres 22.627,13

Activitat 01.01.20.01  Cunetes 11.234,02
Capítol 01.01.20  Drenatge Longitudinal 11.234,02

Activitat 01.01.30.01  ODT 0+130 1.906,61
Activitat 01.01.30.02  ODT 0+650 1.991,06
Activitat 01.01.30.03  ODT 1+069 2.336,74
Activitat 01.01.30.04  ODT 1+470 2.143,56
Activitat 01.01.30.05  Ampliació ODT 1+730 1.010,73
Capítol 01.01.30  Drenatge Transversal 9.388,70

Activitat 01.01.60.01  Senyalització Vertical 4.022,96
Activitat 01.01.60.02  Senyalització Horitzontal 1.911,79
Activitat 01.01.60.03  Abalisament i proteccions 29.594,56
Capítol 01.01.60  Seguretat vial 35.529,31

Activitat 01.01.70.01  Reposició canonada de reg 3.726,79
Activitat 01.01.70.02  Reposició pericó de reg 940,47
Capítol 01.01.70  Reposicions 4.667,26

Activitat 01.01.80.01  Mesures correctores d'impacte 10.368,97
Capítol 01.01.80  Obres Complementàries 10.368,97

Activitat 01.01.90.01  Proteccions individuals 608,97
Activitat 01.01.90.02  Proteccions col·lectives 1.357,76
Activitat 01.01.90.03  Extinció d'incendis 120,00
Activitat 01.01.90.04  Instal·lacions d'higiene i benestar 1.489,10
Activitat 01.01.90.06  Formació i reunions de compliment obligatori 119,82
Capítol 01.01.90  Seguretat i Salut 3.695,65

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101.542,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.00  Treballs previs i Demolicions 4.031,91
Capítol 01.01.10  Moviment de terres 22.627,13
Capítol 01.01.20  Drenatge Longitudinal 11.234,02
Capítol 01.01.30  Drenatge Transversal 9.388,70
Capítol 01.01.40  Sanejaments 2.983,75
Capítol 01.01.50  Ferms i Paviments 111.876,80
Capítol 01.01.60  Seguretat vial 35.529,31
Capítol 01.01.70  Reposicions 4.667,26
Capítol 01.01.80  Obres Complementàries 10.368,97
Capítol 01.01.90  Seguretat i Salut 3.695,65
Subobra 01.01  Camí de Tarragona a la Partida de Grealó 216.403,50

EUR
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Capítol 01.02.10  Partides alçades 2.370,00
Subobra 01.02  No Tramificat 2.370,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
218.773,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  Camí de Tarragona a la Partida de Grealó 216.403,50
Subobra 01.02  No Tramificat 2.370,00
Obra 01 Pressupost CAMI GREALO 218.773,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
218.773,50

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost CAMI GREALO 218.773,50

218.773,50

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 218.773,50

13 % Despeses generals SOBRE 218.773,50..................................................................... 28.440,56

6 % Beneficis industrials SOBRE 218.773,50...................................................................... 13.126,41

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 260.340,47

21 % IVA SOBRE 260.340,47............................................................................................... 54.671,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 315.011,97

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents quinze mil onze euros amb noranta-set cèntims

Lleida, Juliol 2013

Ma Eugenia Requena Robles
Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Agrària
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