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MEMÒRIA 
 

 

1. ANTECEDENTS 

 

La carretera GIV-6226, uneix els nuclis de Vilaür i Garrigàs i té una longitud aproximada de 8 

Km. S’inicia a la N-II i voreja la trama urbana de Garrigàs amb una variant. Aquest primer tram, 

fins passat Garrigàs, d’uns 2,5 Km de longitud, ja ha estat condicionat i disposa d’una secció 

1+1 amb carrils de 3 metres i vorals de 0,5 metres. 

 

A partir d’aquest punt la calçada que no disposa ja de vorals passa a tenir una amplada al 

voltant dels 4,50 metres i, tot i tenir doble sentit de circulació, els carrils no estan delimitats. A 

més el traçat és sinuós amb corbes de radis molt tancats i acords verticals de paràmetres molt 

reduïts.  

 

 
Figura 1.1. Mapa de la carretera GIV-6226.  

 

Aquest tram en males condicions finalitza passat Arenys d’Empordà, aproximadament al PK 

6+500, i inclou el pont de l’Humà, per creuar el Torrent dels Sorrells entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà i el pont Ras, un gual que permet el pas dels cabals ordinaris  per creuar el Fluvià, 

entre Arenys d’Empordà i Vilaür. A més inclou la travessia d’Arenys on en alguns punts, l’espai 

pel pas de vehicles entre les façanes de les edificacions de banda i banda de la calçada és 

extremadament reduït. 

 

A partir d’aquest punt i fins arribar al Vilaür, és a dir, els últims 1,50 Km, la carretera ja torna a 

estar condicionada amb la mateixa secció que a l’inici. 

 

Tot plegat provoca que sigui del tot convenient procedir a projectar un condicionament d’acord 

amb les previsions del Pla Zonal pel tram en males condicions. 

 

El condicionament previst en el present projecte es correspon al tram entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà, des d’aproximadament el PK 2+600 i té una longitud d’un 1.800 metres. 

 

2. ESTAT ACTUAL 

 

Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, actualment, el tram de carretera objecte del projecte té 

una calçada de 4,5 metres d'amplada aproximadament, sense vorals i amb dos sentits de 

circulació sense delimitar. La intensitat de trànsit diària és de 527 vehicles/dia (any 2017), amb 

un 7,03% de vehicles pesants. 

 

Com s’ha comentat anteriorment, el traçat és força sinuós, amb varies successions de corbes de 

radis reduïts que fan incòmode i perillosa la circulació per aquests trams.  

 

En quant al traçat en alçat, es distingeix un primer tram amb que comença amb una pendent al 

voltant del 6% que es va suavitzant de forma regular durant uns 400m. A continuació un tram 

amb pendents baixes inferiors al 1%, d’uns 300m, que conté un punt baix, on trobem una obra 

de drenatge transversal pel desguàs de les aigües de les cunetes de terres existents del marge 

dret. 

 

Al final d’aquests 300m, trobem un punt alt a partir del qual i fins arribar al Pont de l’Humà, uns 

600m més enllà, la carretera existent té una elevada pendent, superior en la majoria del tram al 
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6%, a excepció del tram central on aquests es suavitzen durant pocs metres a valors al voltant 

del 3%. 

 

Just abans del Pont de l’Humà, trobem la única intersecció entre carreteres del tram entre la 

GIV-6226 i la GIV-6226R. 

 

Uns metres passat el Pont de l’Humà, que es troba situat en un punt baix, trobem un tram de 

amb pendents al voltant del 2%, contraries a les del tram anterior, de uns 150m, que finalitza en 

un punt alt, a partir del qual i fins el final trobem un tram de uns 300 metres amb pendents 

baixes inferiors al 1% i en alguns casos inferiors al 0,5%, que conté un punt baix on trobem una 

obra de drenatge transversal pel desguàs de les aigües de les cunetes de terres existents del 

marge dret. 

 

L’orografia d’aquesta zona està formada per terrenys plans majoritàriament i amb camps de 

conreu, situats entre pistes forestals i petits recs afluents del Torrent dels Sorrells. Gaudeix d’un 

clima mediterrani humit amb influència marina, i les temperatures mitjanes se situen entorn dels 

14-16º. Un element molt característic del clima de la zona és la tramuntana, que es caracteritza 

per ser un vent sec i més aviat fred que bufa amb molta intensitat i violència i que prové del 

nord, nord-oest. 

 

3. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Les actuacions que es pretenen dur a terme corresponen a un projecte de condicionament, amb 

la finalitat de modificar les característiques geomètriques d’una carretera existent per tal de 

millorar els temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de la circulació. Aquestes 

actuacions es centren en el tram de la carretera GIP-6226 comprès entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà, des del PK 2+626 i amb una longitud total d’actuació de 1.815 metres. 

 

Les principals millores que es plantegen és l’ampliació de la calçada existent, comptant amb una 

secció 6/7, i l’eliminació i millora de les cobres més tancades. També es projecten els nous 

accessos a altres camins secundaris i a finques privades, així com la millora i reconstrucció de 

les obres de drenatge, i eixamplament del Pont de l’Humà, necessari per poder disposar la nova 

amplada de secció.  

 

4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ. TRAÇAT I SECCIÓ TIPUS 

 

Els paràmetres de disseny per al condicionament de la carretera GIV-6226 són els següents: 

 

Tipus de xarxa: Local. 

Tipus de Via: Carretera convencional 1+1. 

Tram: des del PK 2+626 fins a l’entrada al nucli d’Arenys d’Empordà, longitud total de 

1.815,37m. 

Tipus de terreny: Pla. 

IMD (any 2017): 527 vehicles/dia, amb un 7,03% de vehicles pesats.  

Encreuaments: A nivell. 

Escala d’estudi: 1:1000 i inferiors. 

Traçat: 

Vmín: 60Km/h 

Radi mínim: 130 m 

Secció Tipus: Calçada 6.00m + Vorals 2x0,5m + bermes de 0,50m 

 

5. MOVIMENT DE TERRES 

 

Segons l'annex de geologia i geotècnia s’ha identificat per tot el tram d’actuació un mateix nivell 

geotècnic corresponent a un sòl tolerable. És a dir, uns sols que podrien ser aprofitables per a la 

formació de terraplens, excepte a la zona de coronació i que no poden generar per si sols cap 

mena d’esplanada. 

 

Tal i com s’indica a l’annex de ferms i paviments, es proposa aconseguir una esplanada 

millorada tipus E1 disposant sobre el terreny, format per sòls tolerables, una capa de sòls 

seleccionats de préstec, amb CBR≥10, de 45 cm de gruix. I la secció de ferm considerada en tot 

el tram d’actuació, tenint en compte l’esplanada del tipus E1, es composa per una capa de 

0,40m de tot-ú artificial i dues capes de paviment de mescla bituminosa en calent de 0,10m de 

gruix total. 

 

El moviment de terres de les obres a executar comprèn les següents partides: 

 

• Esclarida i esbrossada del terreny, incloent la tala d’arbres. 
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• Excavació de la capa de terra vegetal i/o de sòl inadequat (gruix mitjà 0,30 metres) 

• Excavació dels desmunts amb talús 3H:2V.  

• Excavació de la caixa per poder construir l'esplanada considerada. 

• Formació de la fonamentació/nucli del terraplè amb talús 3H:2V amb material 

tolerable de la pròpia obra. 

• Formació d’esplanada millorada tipus E1, mitjançant l'estesa i compactació al 100% 

del PM de 0,45m de gruix de sòl seleccionat amb CBR≥10 procedent de préstec. 

• Formació de les cunetes de terres pel drenatge longitudinal. 

• Formació i retirada dels desviaments provisionals de trànsit. 

• Eixamplament del Pont de l’Humà, 

• Execució de les obres de drenatge transversal. 

• Adequació dels accessos a camins públics i finques particulars. 

 

A l’annex número 8 s’adjunta una taula on s’indiquen els volums dels moviments de terres 

generats per a l’adequació de la carretera GIV-6226. 

 

6. DIMENSIONAMENT DEL FERM 

 

A l'annex número 9 es justifica el dimensionament de la secció de ferm. Com s’ha comentat en 

l’apartat anterior, es proposa aconseguir una esplanada millorada tipus E1 disposant, sobre 

el terreny format, segons l’annex de geologia i geotècnia, per sòls tolerables en tot el tram, una 
capa de sòls seleccionats amb CBR≥10 de 45 cm de gruix. 

 

El trànsit actual de la carretera GIP-5129, segons les dades proporcionades pel Serveis de 

Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona de l’any 2017, és: 

 

IMD = 527 vehicles/dia; 

% vehicles pesats = 7,03%  IMDp = 19 vehicles/ dia per carril (repartiment de 50/50). 

 

D'acord amb aquestes dades la IMD tant en l’actualitat com en l’any de posada en servei es 

tracta d’una categoria de trànsit T42, no obstant, per indicació de l’administració competent es 

creu convenient augmentar la categoria a T41 per tal de garantir una major durabilitat de 

l’actuació.  

 

Llavors, una vegada aconseguida l’esplanada tipus E1, seguint els criteris de la Norma 6.1-IC 

per una categoria de trànsit T41, es proposa disposar la següent secció de ferm corresponent a 

la 4111: 

 

- 5 cm de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S en capa de rodadura. 

- reg d'adherència. 

- 5 cm de MBC tipus AC 22 BIN B50/70 S en capa de regularització. 

- reg d'emprimació. 

- 40 cm de tot-ú artificial en base granular. 

 

En els trams on el nou traçat coincideixi amb l'actual, s'ha previst que la nova secció recolzi 

sobre l'existent. En aquestes seccions s'ha projectat fresar la capa superficial de paviment, on 

sigui necessari, perquè com a mínim en tota la superfície hi entri una capa de trànsit de 4 cm de 

gruix mínim de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S amb àrid granític al damunt d'un reg 

d'adherència. En les zones on per adequar el paviment al nou perfil sigui necessari un major 

gruix de mescla bituminosa s’afegirà a més una capa de regularització de MBC tipus AC 22 BIN 

B50/70 S. S’aplicaran els corresponents regs d’adherència entre les diferents capes de mescla 

bituminosa. 

 

En el lateral de la secció de la carretera actual on es realitza l'ampliació de calçada s'ha previst 

un sanejament mitjançant la demolició del ferm, de 50 cm d'amplada com a mínim. La demolició 

arribarà fins a la profunditat necessària per tal de construir la nova secció de ferm projectada, i 

l’esplanada millorada (sòls seleccionats amb CBR≥10 compactats). 

 

7. HIDROLOGIA I HIDRÀULICA 

 

A l'annex número 10 s'adjunten els càlculs hidrològics i hidràulics realitzats per verificar la 

capacitat hidràulica les cunetes del tram de carretera que es proposa adequar, amb els 

corresponents passos salvacunetes dels diferents accessos, i una de les obres de drenatge 

transversal (ODT-2), ja que a les altres dues es prolonga l’existent seguint la mateixa secció. 

 

Per al disseny de les noves cunetes, els passos salvacunetes i les obres de drenatge 

transversals, les quals no corresponen a cap conca existent sinó que únicament donen 

continuïtat a les cunetes, s’ha considerat un període de retorn de T = 10 anys. 
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
8.1. Ampliació i nou traçat de la carretera  
 

Les obres del projecte corresponen al condicionament d’un tram de 1.815 metres de la carretera 

GIV-6226 comprès entre el PK 2+626 (PK 0+000 de projecte) i l’entrada al nucli d’Arenys 

d’Empordà (PK 1+185,37 de projecte). Amb aquest condicionament es defineix la millora del 

traçat en planta i l'eixamplament de la calçada de la carretera fins a l'amplada establerta, la 

reposició dels serveis afectats per l'execució de les obres, el drenatge longitudinal i transversal 

de la calçada, la senyalització i col·locació dels elements de seguretat vial, així com altres obres 

complementàries necessàries, a destacar, l’eixamplament del Pont de l’Humà. 

 

Les obres s'iniciaran amb la definició de la nova traça, esbrossant la superfície necessària per a 

poder construir la nova secció de la carretera i procedint a retirar tots els serveis afectats per les 

obres incloses en aquest tram del projecte. 

 

En els trams on s’aprofita la calçada existent, s’eixamplarà la secció fins a 7,0 metres 

d’amplada. Per això, als lateral de la secció de la carretera actual s'ha previst un sanejament 

mitjançant la demolició del ferm, de 50 cm d'amplada com a mínim. 

 

També s’enderrocarà per complet la calçada existent, en aquells trams on coincideix amb la 

nova però la nova rasant és inferior a l’existent. Això succeeix entre el PK 0+650 i el PK 0+700. 

  

A continuació s'excavarà els terrenys adjacents a la carretera, incloent les franges on s’ha 

demolit el ferm existent, fins una profunditat mitjana de 0,30 metres, per tal d’extreure la capa de 

terra vegetal, i es continuarà amb les excavacions necessàries per disposar les noves capes de 

ferm i l’esplanada millorada (sòls seleccionats amb CBR≥10 compactats), en tongades de 25 cm 

de gruix màxim. Això es realitzarà als laterals de la calçada existent, on aquesta s’aprofita, i en 

les zones on es construeix una nova secció de ferm per tota la calçada. 

 

La secció de ferm es construirà amb una capa de base granular de 0,40 metres de tot-ú artificial 

compactat. Les capes de mescla bituminosa estaran formades per una capa base de mescla 

bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S amb granulat calcari de 5 cm de gruix al damunt d'un 

reg d'emprimació, sobre aquesta s'estendrà una capa de trànsit de 5 cm de gruix de mescla 

bituminosa en calent AC16 SURF B50/70 S amb granulat granític sobre un reg d'adherència.  

 

En aquells trams on l’alçada del terraplè, una vegada retirada la terra vegetal, sigui superior al 

gruix d’aquestes capes de ferm i la capa base (95 cm), es disposarà una capa de fonamentació 

del terraplè amb sòl tolerable procedent de la pròpia obra. 

 

En les zones en que la nova calçada coincideix amb el tram no enderrocat de l’existent es 

realitzarà, en cas que sigui necessari, un fresat i uniformització de la capa més superficial del 

ferm existent, perquè com a mínim en tota la superfície hi entri una capa de trànsit de 4 cm de 

gruix mínim de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S. En les zones on per adequar el paviment al 

nou perfil sigui necessari un major gruix de mescla bituminosa s’afegirà a més una capa de 

regularització de MBC tipus AC 22 BIN B50/70 S. En l’annex de ferms i paviments s’indiquen els 

diferents gruixos que poden prendre ambdues capes. S’efectuaran els corresponents regs 

d’emprimació entre les diferents capes de mescla bituminosa.  

 

El nou traçat del vial estarà format per les següents alineacions:  

 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 
Corba - 1 0+000.00 496286,07 4670530,8 140,2566 142 

 
7,946 

Clotoide - 1 0+007.95 496292,35 4670526 143,8191 142 77,227 42 
Clotoide - 2 0+049.95 496321,97 4670496,3 153,2339 INF 101,734 60,173 
Corba - 2 0+110.12 496359,58 4670449,4 164,3698 172 

 
67,157 

Clotoide - 3 0+177.28 496383,37 4670387 189,2263 172 101,734 60,173 
Recta - 1 0+237.45 496386,53 4670327 200,3622 

  
32,37 

Clotoide - 4 0+269.82 496386,35 4670294,7 200,3622 INF 107,471 33 
Corba - 3 0+302.82 496386,68 4670261,7 197,361 350 

 
37,155 

Clotoide - 5 0+339.97 496390,18 4670224,7 190,6029 350 107,471 33 
Recta - 2 0+372.97 496396,06 4670192,2 187,6016 

  
176,385 

Clotoide - 6 0+549.36 496430,19 4670019,2 187,6016 INF 81,563 28,07 
Corba - 4 0+577.43 496435,08 4669991,5 191,3716 237 

 
100,188 

Clotoide - 7 0+677.62 496427,55 4669892,4 218,2838 237 81,563 28,07 
Clotoide - 8 0+705.69 496418,54 4669865,8 222,0538 INF 81,566 39,135 
Corba - 5 0+744.82 496406,68 4669828,5 214,7261 170 

 
39,526 

Clotoide - 9 0+784.35 496402,15 4669789,4 199,9242 170 81,559 39,129 
Recta - 3 0+823.48 496405,2 4669750,4 192,5977 

  
244,459 

Clotoide - 10 1+067.94 496433,56 4669507,6 192,5977 INF 95,5 41,064 
Corba - 6 1+109.00 496437,06 4669466,7 198,4829 222,1 

 
130,415 

Clotoide - 11 1+239.41 496402,8 4669342,8 235,8645 222,1 95,5 41,064 
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Clotoide - 12 1+280.48 496378,78 4669309,5 241,7498 INF 95,5 31,449 
Corba - 7 1+311.93 496360,06 4669284,2 238,2979 290 

 
32,382 

Clotoide - 13 1+344.31 496343,26 4669256,5 231,1892 290 95,5 31,449 
Recta - 4 1+375.76 496329,48 4669228,3 227,7373 

  
58,665 

Clotoide - 14 1+434.42 496304,72 4669175,1 227,7373 INF 119,373 57 
Corba - 8 1+491.42 496282,66 4669122,6 220,4799 250 

 
84,2 

Clotoide - 15 1+575.62 496269,86 4669039,8 199,0385 250 119,373 57 
Clotoide - 16 1+632.62 496275,04 4668983 191,781 INF 119,373 28,5 

Corba - 9 1+661.12 496278,44 4668954,7 193,5954 500 
 

54,384 
Recta - 5 1+715.51 496280,96 4668900,4 200,5198 

  
49,854 

Corba - 10 1+765.36 496280,55 4668850,6 200,5198 500 
 

19,46 
Corba - 11 1+784.82 496280,77 4668831,1 198,0421 500 

 
19,46 

Recta - 6 1+804.28 496280,99 4668811,7 200,5198 
  

11,084 

 
1+815.37 496280,9 4668800,6 

     

Taula 8.1. Alineacions en planta del nou traçat. 

 

Per dissenyar el nou traçat en alçat s’ha procurat donar prioritat al criteri d’aprofitament de ferm, 

en les zones on la nova carretera coincideix amb la calçada existent, tenint en compte que 

també s’adeqüen els peralts requerits en les corbes. Per aquest motiu, la nova rasant presentarà 

característiques molt similars a la rasant existent.  

 

8.2.   Accessos 
 

Tos els accessos a camins públics i camps s’adequaran al nou traçat de la carretera, i es re-

construiran. En els casos d’accessos a camps, amb un tram, de 2m o 2,5m en cas de pas 

salvacunetes, de paviment de formigó en massa. En els accessos a camins, amb paviment 

d’aglomerat asfàltic o de formigó en una longitud de 10 m. I a la intersecció amb carretera 

existent amb aglomerat asfàltic en la longitud necessària per adequar la rasant.  

En els punts on interceptin cunetes també es comptarà amb els nous tubs salvacunetes i brocs 

prefabricats de formigó, per tal d'assegurar la continuïtat del drenatge longitudinal. Els tubs 

tindran un diàmetre de 40 o 60 cm i s’allunyaran suficientment de la nova calçada per evitar tenir 

un esgraó massa pronunciat a la vora de la mateixa.  

 

La proposta de disposar un tram de paviment de formigó en els accessos té l’avantatge de que 

suposa una bona protecció pels tubs salvacunetes, permetent així disposar-los a una nivell més 

superficial i evitant tenir cunetes massa profundes, que caldria allunyar del límit de la calçada. 

 

En algunes zones es mantindrà la calçada existent com a pavimentació de l’accés. En la resta 

de zones on la carretera existent no coincideix amb la nova calçada, es compta amb la 

demolició del paviment i l’extensió d’una capa de 0,30 m de terra vegetal procedents de les 

excavacions per tal que pugui ser aprofitada per altres usos que convingui.   

 

8.3.   Drenatge longitudinal 
 

Les obres de drenatge longitudinal inclouen la construcció de cunetes longitudinals que 

recolliran l'escorrentiu interceptat per l'esplanada de la carretera i que prové de la pròpia 

plataforma, així com la fracció d’escorrentiu que pot arribar dels camps adjacents.  

 

Es construiran els següents tipus de cunetes segons quina sigui la secció de desguàs 

necessària, en funció de la superfície drenada i del pendent longitudinal: 

 

- Cuneta tipus CT-1: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,50 

m de profunditat, i una amplada en la base de 0,60 m i de 1,60 m en la coronació. 

 

- Cuneta tipus CT-2: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,40 

m de profunditat, i una amplada en la base de 0,50 m i de 1,30 m en la coronació. 

 

- Cuneta tipus CT-3: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,30 

m de profunditat, i una amplada en la base de 0,50 m i de 1,10 m en la coronació. 

 

- Cuneta tipus CT-4: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,25 

m de profunditat, i una amplada en la base de 0,35 m i de 0,85 m en la coronació. 
 

- Cuneta tipus CT-5: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,25 

m de profunditat, i una amplada en la base de 0,20 m i de 0,50 m en la coronació. 

 

- Cuneta revestida de formigó: cuneta trapezoïdal revestida de formigó de les dimensions 

de la cuneta trapezoïdal de terres immediatament anterior. Aquesta cuneta només es 

disposarà en els trams amb pendents inferiors al 0,5%, uns metres abans i després de 

les ODT i 2 m per cada costat dels passos salvacunetes.   
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Pel que fa als passos salvacunetes, en tots els casos es disposa un tub de formigó, de DN-600 

al del PK 0+395 i de DN-400 als dels PK 0+600 i 1+085, ja que són una secció suficient per 

desaiguar els cabals de disseny, amb el resguard corresponent, i coincideix aproximadament 

amb les dimensions de les cunetes en aquest punts evitant haver-les de fer més profundes.  

 

8.4.   Eixamplament del Pont de l’Humà 

 

Per donat continuïtat a la secció de 7 metres d’amplada del nou traçat i tenir suficient espai per 

disposar els ampits metàl·lics a banda i banda de la calçada, es proposa un nou tauler de 9m 

d’amplada. L’eixamplament del tauler del pont es farà efectiu amb una pre-llosa prefabricada de 

gelosies autoportants i una llosa de compressió de gruix variable que es mou entre 24 i 19 cm. 

Les pre-lloses dissenyades incorporen les impostes laterals per millorar l’estètica de l’estructura, 

a la vegada que serviran ¡’encofrat per a la llosa de compressió.  

 

Pel recolzament d’aquest nou tauler es proposa mantenir la pròpia estructura del pont, amb l’arc 

central i els murs laterals, i formar una nova llosa de formigó armat de 60cm de cantell mínim 

entre els murs existents. Únicament es preveu enderrocar el recrescut de formigó dels murs 

laterals existents. Per permetre que aquesta llosa de formigó treballi conjuntament amb la llosa 

de compressió es preveuen uns connectors formats amb barres corrugades, corbades en forma 

de U tal i com es detalla en el document de plànols. Si no es pot assegurar el correcte 

formigonat per garantir la continuïtat entre aquestes dues lloses, caldrà perforar la part central 

de la pre-llosa proposada.  

 

Com a solució alternativa a la pre-llosa prefabricada es podria substituir la placa central de 

formigó per bigues metàl·liques.  

 

Donat que els murs existents no són simètrics respecte l’eix de la calçada, sinó que inicien i 

finalitzen en diferents punts, es preveu prolongar-los per igualar-los, prenent com a referència en 

cada extrem el costat que actualment és més llarg. Aquesta prolongació es resol amb nou murs 

en L de formigó armat HA-30. Per la formació d’aquests murs s’haurà de buidar part del terreny 

on es recolzarà la nova llosa de formigó armat pel recolzament del tauler i per assegurar-ne 

l’estabilitat i minimitzar els assentaments del tauler, el rebliment d’aquestes zones es realitzarà 

amb escullera sense classificar amb una granulometria entre 2-20cm. 

 

Degut a que el pont coincideix amb una corba en planta del nou traçat, el tauler tindrà un peralt 

constant del 3%. Donat que la pre-llosa serà plana, es preveu aconseguir el peralt construint la 

llosa pel recolzament del tauler amb aquest pendent a la cara superior. A més, donat que a la 

part central, on trobem l’arc existent, el cantell de la nova llosa pel recolzament del tauler haurà 

de ser inferior als 60cm, ja que no hi ha espai suficient entre el tauler i la clau de l’arc. Per això 

en aquesta part de la llosa amb menor cantell és preveu un reforç de l’armat.  

 

Finalment es construiran nous murs d’entroncament amb la calçada per contenir les terres, en 

tota l’amplada del nou tauler, en les seccions transversals immediatament anteriors i posteriors a 

aquest. Aquests murs disposaran de llosa de transició i entre el tauler i el mur es col·locarà una 

junta elàstica tipus JME, el detall de la qual es pot veure al plànol d’estructures. 

 

La forma, dimensions i característiques de tots aquests murs, la llosa, el tauler, així com de la 

resta d’elements es troben detallats al plànol d’estructures, i els seus càlculs explicats i justificats 

a l’annex d’estructures. 

 

Respecte al procés constructiu de la llosa de compressió del tauler indicar que tal i com es 

detalla al plànol d’estructures, el formigonat s’ha de realitzar en 2 fase. Una primera per la part 

central i una segona pels voladissos. I entre les dues fases han de transcorre almenys 48 hores 

o H>200Kg/cm2. A més la diferència entre l’avanç del formigonat entre un y altre voladís no serà 

major a 4m. 

   

8.5.   Obres de drenatge transversal 
 

 8.5.1. Obra de drenatge OD-1 

 

Al PK 0+516,4 del nou traçat de la carretera correspon a un punt baix. Donat que en aquesta 

zona la nova calçada coincideix amb l’existent, que s’eixampla per l’esquerre, i que al PK 0+520 

trobem una obra de drenatge transversal existent, es preveu aprofitar la boca d’entrada existent, 

situada al marge dret, així com el tub de formigó DN600 situat sota la part de calçada existent 

que s’aprofita, per donar sortida a les aigües de la cuneta del marge dret, cap al rec existent 

situat entre els camps del marge esquerre 

 

Donat a que el nou punt baix de la rasant no coincideix exactament amb la ubicació de la ODT, 

la cuneta es construirà a contrapendent, amb p=0,5%, des del PK 0+516,4 fins al PK 0+520, tant 
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al marge dret com al marge esquerre, per assegurar que les aigües arriben correctament a la 

ODT. Aquests trams on la cuneta es construeix a contrapendent, aquesta es revestirà de 

formigó. 

 

Degut a l’eixamplament de la calçada, caldrà prolongar el tub de formigó existent. Aquesta 

prolongació es resol amb un nou tub DN600 de formigó armat, és a dir, igual a l’existent, de 

3,26m de longitud i amb la mateixa pendent que el tub existent. Aquest es col·locarà sobre una 

base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl seleccionat amb CBR≥10 de 

préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la coronació tot el rebliment 

necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es realitzarà amb tot-ú artificial 

compactat. 

 

Finalment caldrà construir una nova boca de sortida per a la ODT al marge esquerre. Aquesta 

es realitzarà in-situ amb formigó armat HA-30 i la forma i dimensions d’aquesta es troben 

detallades al plànol de detalls de drenatge.   

 

 8.5.2. Obra de drenatge OD-2 

 

La cuneta de terres CT4 del marge esquerre que s’inicia al PK 0+620 del nou traçat és 

necessària fins al PK 1+100 aproximadament, on podria finalitzar. A partir d’aquest punt les 

aigües podrien recollir-se al peu del talús del marge esquerre sense necessitat de la presencia 

d’una cuneta. Donat que prop d’aquest punt no existeix cap rec al marge esquerre on la cuneta 

pugés desaiguar, és necessària una obra de drenatge tranversal perquè la cuneta desaigüi al 

rec que trobem al marge dret, i que va en paral·lel a la calçada des del PK 1+020 fins al Torrent 

dels Sorrells. 

 

Actualment ja trobem una ODT que realitza aquesta funció a l’alçada del PK 1+140 del nou 

traçat, però donat que del PK 1+050 fins al 1+150 la nova calçada no coincideix amb l’existent, 

sinó que està situada a l’esquerra d’aquesta, la ODT existent no es pot aprofitar i es preveu 

enderrocar-ne tant la boca d’entrada com la de sortida. 

 

A més degut que fins al PK 1+160, entre la nova calçada i el rec on es preveu desaiguar la nova 

cuneta de terres del marge esquerre trobem la calçada existent, la nova ODT hauria de tenir una 

gran longitud. Per això es proposa prolongar la cuneta de terres del marge esquerre fins al PK 

1+160 i construir la nova ODT en aquest punt. 

 

Aquesta nova ODT es resol amb un tub DN800 de formigó armat de 8,54m de longitud. Aquest 

es col·locarà sobre una base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl 

seleccionat amb CBR≥10 de préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la 

coronació tot el rebliment necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es 

realitzarà amb tot-ú artificial compactat. 

 

Finalment caldrà construir noves boques d’entrada, al marge esquerres, i de sortida, al marge 

dret. Aquestes es realitzaran in-situ amb formigó armat HA-30 i la seva forma i dimensions es 

troben detallades al plànol de detalls de drenatge. A la coronació de la boca d’entrada, donat 

que és mes profunda que el terreny adjacent, es disposaran 6 reixes de fosa dúctil de 

1,00x0,50m C250.   

 

 8.5.3. Obra de drenatge OD-3 

 

Al PK 1+690 del nou traçat de la carretera correspon a un punt baix. Donat que en aquesta zona 

la nova calçada coincideix amb l’existent, que s’eixampla per la dreta, i que al PK 1+664 trobem 

una obra de drenatge transversal existent, es preveu aprofitar la boca de sortida existent, 

situada al marge esquerre, així com el tub de formigó DN600 situat sota la part de calçada 

existent que s’aprofita, per donar sortida a les aigües de la cuneta del marge dret, cap al rec 

existent situat entre els camps del marge esquerre 

 

Donat a que el nou punt baix de la rasant no coincideix exactament amb la ubicació de ODT, la 

cuneta del marge dret es construirà a contrapendent, amb p=0,5%, des del PK 1+690 fins al PK 

1+664, per assegurar que les aigües arriben correctament a la ODT. Aquest tram on la cuneta 

es construeix a contrapendent, aquesta es revestirà de formigó. 

 

Degut a l’eixamplament de la calçada, caldrà prolongar el tub de formigó existent. Aquesta 

prolongació es resol amb un nou tub DN600 de formigó armat, és a dir, igual a l’existent, de 

3,48m de longitud i amb la mateixa pendent que el tub existent. Aquest es col·locarà sobre una 

base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl seleccionat amb CBR≥10 de 

préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la coronació tot el rebliment 

necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es realitzarà amb tot-ú artificial 

compactat. 
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Finalment caldrà construir una nova boca d’entrada per a la ODT al marge dret. Aquesta es 

realitzarà in-situ amb formigó armat HA-30 i la forma i dimensions d’aquesta es troben 

detallades al plànol de detalls de drenatge. A la coronació de la boca d’entrada, donat que és 

mes profunda que el terreny adjacent, es disposaran 2 reixes de fosa dúctil de 1,00x0,50m 

C250. 

 

8.6.   Senyalització i seguretat vial 
 

Al document de plànols es detalla la nova senyalització i els sistemes de contenció de vehicles 

que caldrà disposar en el nou traçat de la carretera GIV-6226 entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà, objecte del present projecte. 

 

La senyalització horitzontal consta de les línies contínues que marquen els extrems laterals de la 

calçada, que passen a ser discontínues en el accessos, mentre que la línia de l’eix de la calçada 

a banda de als accessos també tindrà els trams en discontínua on es pugui permetre 

l’avançament. El detall de les longituds i tipus de línia en cada cas es troba al plànol de 

senyalització.  

 

El tipus de pintura per a la senyalització horitzontal serà acrílica a l’aigua per a marques 

longitudinals, en dues aplicacions per a ferms nous. Per a marques viàries, símbols, fletxes, etc. 

serà pintura de dos components. L’amplada de les marques viàries longitudinals, com així 

s’indica, serà de 10 cm. 

 

Per altre banda, a la intersecció amb la carretera GIV-6226, s’hi pintarà una línia de detenció 

acompanyada de la inscripció de stop. 

 

Pel que fa a la senyalització vertical, els senyals triangulars seran de 90 cm, mentre que els 

circulars i hexagonals seran de 60 cm; i es tots disposaran a 1,5 m sobre el paviment.  

 

La distància lateral mínima entre el suport dels senyals i el final del voral serà de 0,50 metres, la 

distància lateral recomanada des del final de la calçada serà d’uns 1,50 metres, amb un mínim 

de 1,0 metre. 

 

Tots els senyals tindran un nivell de retrorreflectància RA2. 

  

Com a mesura de seguretat s’ha decidit col·locar barreres de seguretat del tipus BMSNA4/T 

(nivell de contenció N2 i amplada de treball W6), amb suports tubulars distanciats 4 metres entre 

si als següents trams: 

 

1. PK 0+120 a 0+220 (costat esquerre) i PK 1+100 a 1+200 (costat esquerre): Desnivell 

superior a 80 cm a la part exterior de la corba, amb cuneta de terres profunda al peu del 

terraplè.  

2. PK 0+500 a 0+600 (costat esquerre): Desnivell superior a 100cm, amb cuneta profunda 

revestida de formigó al peu del terraplè. 

3. PK 1+130 a 1+380 (costat dret): Desnivell superior a 1,50m degut a la presencia d’un rec 

paral·lel a la calçada. 

 

També s’han col·locat barreres de seguretat del tipus BMSNA2/T (nivell de contenció N2 i 

amplada de treball W5), amb suports tubulars distanciats 2 metres entre si als següents punts: 

 

1. PK 0+520, PK 1+160 i PK 1+665 (ambdós costats): Protecció dels brocs de les obres de 

drenatge amb un tram de barrera de 12 metres centrat en la ODT. 

2. PK 1+310 (ambdós costats): Trams de 6/12 metres de transició després del pretil. 

 

Finalment, s’ha col·locat un ampit metàl·lic amb nivell de contenció H2 o superior i deflexió 

dinàmica inferior a 0,80m al PK 1+310 (Pont de l’Humà) a ambdós costats de 17,5 metres de 

longitud. 

 

En l’annex número 12, s’amplia la definició de la tipologia de senyalització i de barres de 

seguretat que s'haurà de disposar. 

 

8.7.   Obres complementàries 
 

Es recobrirà la berma de la carretera mitjançant l’estesa d’una capa de sòl seleccionat amb un 

diàmetre màxim de l’àrid de 16 mm, compactada al 95% del P.M.  

 

Així mateix es preveu l’estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els talussos més 

importants, amb un acabat de refinat manual i hidrosembra. 
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9. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 

 

La totalitat de les obres definides en el present projecte, permetran la circulació dels vehicles en 

tot moment. En el cas de les que s’executen en la calçada existent, es mantindrà el trànsit, bé 

sigui mitjançant el sistema de mitges calçades o mitjançant desviaments provisionals. 

 

Als trams on part de la nova calçada coincideix amb l’existent, aquesta s’aprofita, a excepció del 

tram entre el PK 0+650 i el 0+700, on la nova rasant és inferior a l’existent, i del tram entre el PK 

1+300 i PK 1+330, on es realitzen les obres d’eixamplament del Pont de l’Humà. La incidència 

de les obres en aquests trams sobre el trànsit es resol mitjançant una restricció de la secció 

transversal sense interrompre el trànsit en cap cas. 

 

Es vol remarcar que, dels treballs a executar en aquests trams, els únics que obligaran a tallar 

un carril seran el fresat i la pavimentació amb mescla bituminosa de les zones on s’aprofita el 

ferm existent. Per tant al tractar-se de treballs d’execució ràpida i que es preveu realitzar en 

cadena, en cap cas, caldrà deixar el carril tallat durant més d’una jornada sencera, ja que una 

vegada estès i compactat l’asfalt, ja es pot obrir el trànsit de nou passades poques hores. 

A les zones on la nova calçada no coincideix amb l’existent, els trànsit seguirà passant com fins 

ara per la carretera GIV-6226. 

 

A les zones on la nova calçada no coincideix amb l’existent, els trànsit seguirà passant com fins 

ara per la carretera GIV-6226. 

 

Al tram entre el PK 0+650 i el 0+700, s’haurà de tallar la carretera en aquest tram i desviar el 

trànsit. Aquest desviament es realitzarà, amb la deguda senyalització, per un camí provisional 

que es construirà a través dels camps situats al marge dret de la carretera del PK 0+620 al 

0+710. El disseny del desviament preveu que quan aquest comenci a ser operatiu, la nova 

calçada ja s’hagi executat fins al PK 0+650. 

 

Finalment, al tram entre el PK 1+300 i 1+330, s’haurà de tallar també la carretera i desviar el 

trànsit. Aquest desviament es realitzarà, amb la deguda senyalització, per un camí provisional 

que es construirà a través dels camps situats al marge dret de la carretera des del PK 1+200 fins 

al 1+370. El disseny del desviament preveu que quan aquest comenci a ser operatiu, la nova 

calçada ja s’hagi executat fins al PK 1+290. 

 

10. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

 

M2 esbrossada       24.514,70 

M3 esplanada millorada de sòl seleccionat CBR≥10 3.432,34 

M2 demolició de paviment aglomerat    5.164,33 

M3 excavació terra vegetal     1.527,96 

M3 excavació en desmunt/rasa    8.925,55 

M3 tot-ú artificial       3.399,93 

M3 sòl seleccionat revestiment berma   169,14 

M3 rebliment amb material de l’obra    3.673,84 

M3 estesa de terra vegetal     1.817,03 

Tn MBC tipus AC 22 bin B60/70 S    1.586,22 

Tn MBC tipus AC16 surf B60/70 S     1.579,96 

Tn betum asfàltic B60/70      155,41 

KG acer B500S       15.265,64 

M3 formigó HM-20      52,48 

M3 formigó HA-30      157,34 

Ml Barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/T o 2/T 564,00 

M2 Prellosa amb placa de gelosia    128,70 

 

 

11. TERRENYS AFECTATS  

 

A l’annex número 16 s’inclouen els plànols cadastrals i els plànols de planta a escala 1/1000 en 

els quals s’ha representat la superfície de les finques afectades, que és necessari expropiar per 

poder executar les obres. En el mateix annex s’inclou la relació de finques cadastrals, 

superfícies afectades i el nom dels seus propietaris en un quadre resum.  

 

La superfície a expropiar inclou la superfície necessària per a l’execució de les obres més una 

franja de tres (3) metres des de l’aresta d’esplanació d’acord amb el que indica l’article 34.1 del 

DL 2/2009 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres.  
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12. SERVEIS AFECTATS    

A l’entorn del projecte s’han localitzat els següents serveis que podrien veure’s afectats per les 

obres:  

 

- Línia aèria de telefonia. Companyia: Telefónica  

- Canonada d’aigua potable. Companyia: Prodaisa 

 

A l’annex número 15 s’adjunten els plànols dels serveis localitzats així com la valoració de les 

obres necessàries pel desviament dels que es vegin afectats.    

 

12.1.   Línia aèria de telefonia 

 

El nou traçat no interfereix amb cap dels pals d’aquesta línia, si bé és veritat que els situats als 

PK 0+140, 0+180 i 0+570 queden a poca distància de la línia blanca que marca el límit de la 

calçada (6, 4 i 9 metres respectivament) i per aquest motiu es preveu la col·locació d’una 

barrera de seguretat en aquests trams. 

 

12.2.   Xarxa d’abastament d’aigua potable 

 

En tot el tram de carretera on es preveu l’ampliació i modificació de traçat hi passa, pel marge 

esquerra, una canonada de la xarxa d’abastament d’aigua potable de polietilè de DN-125mm. 

Tenint en compte que per a l’ampliació de la calçada es guanya espai precisament cap al marge 

esquerre, i que és necessari desviar tots els serveis per evitar que quedin sota la calçada, caldrà 

comptar amb el desviament d’aquesta canonada d’abastament, fins a situar-la just al costat de la 

nova cuneta o límit del nou talús o de la nova berma, en aquells trams on interfereixi amb la 

nova calçada o les noves cunetes. 

 

A més, al pont de l’Humà, actualment la canonada passa penjada de l’estructura d’aquest i per 

tant, interferirà en les obres d’ampliació d’aquesta estructura previstes al present projecte. És 

per això, que prèviament a la realització d’aquestes, es preveu desviar la canonada i que 

aquesta passi enterrada sota la llera de la riera. En aquest nou tram de canonada s’instal·larà 

una vàlvula de descàrrega i una ventosa de doble acció. 

 

La nova canonada serà de PEAD DN125 i PN16 i als creuaments, tant de la riera com de la 

calçada, anirà dins una baina de PE corrugat doble capa DN250 embolcallada amb formigó. 

 

13. PRESSUPOST DEL PROJECTE  

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com 

es justifica a l’annex número 18. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les 

despeses d’assaigs.  

 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document número 4 d’aquest projecte, i es 

resumeix a continuació: 

 

Pressupost d’execució material de: CINC-CENTS NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (591.809,49 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un Pressupost 
d’execució per contracte abans d’IVA de: SET-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (704.253,29 €). 
 
A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost d’execució per contracte de: VUIT-CENTS CINQUANTA-
DOS MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (852.146,48 €). 

14. ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 

 

El tipus i número d’assaigs a realitzar durant l’execució de les obres, tant en referència a la 

recepció dels materials com al control de fabricació de les diferents unitats d’obra, està definit en 

l’annex número 19 Pla de control de qualitat i en els corresponents articles del Plec de 

Condicions. 

 

L’import anirà a càrrec del contractista fins un límit de l’1,5% del pressupost de l’obra, sempre i 

quant l’excés que hi pugui haver no sigui imputable al contractista per negligència en el 

compliment de les instruccions rebudes, per persistència en la utilització de materials dubtosos o 

per altres causes conceptualment similars; en el cas de les quals, es farà càrrec de totes les 

despeses a què donin lloc les operacions que s’hagin de portar a terme. 



Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: Garrigàs - Arenys d'Empordà (Alt Empordà)                           Memòria 

 

                     12 

 

15. PLA D’OBRA, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 

de les obres projectades, es proposa que el termini de construcció de totes les obres incloses en 

aquest projecte sigui de SIS (6) MESOS, tal i com s’indica en el programa d’obres inclòs com 

annex número 14. 

 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. 

Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i 

poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

 

16. AFECCIONS SOBRE LA LLERA PÚBLICA I ZONA PEIN 

 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres 

figures d’especial protecció i no s’inclouen dins de cap dels preceptes inclosos en la Llei 1/2008 

del Text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental pels quals sigui necessari sotmetre el 

projecte a una avaluació ambiental de cap tipus. 

 

Les obres afecten, exclusivament durant la fase d’obres, l’espai de domini públic hidràulic del 

Torrent del Sorells per tal d’eixamplar el Pont de l’Humà. On a més es construirà un gual per 

habilitar un desviament provisional del trànsit. 

 

El pressupost de les obres inclou totes les partides necessàries perquè, un cop executades, la 

llera recuperi el seu estat inicial, neta de qualsevol abocament de terra, runa d’obres o material. 

 

17. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposen les següents 

característiques pel contracte: 

 

Procediment: obert 

Classificació del contractista: 

Grup   G (vials i pistes) 

Subgrup  4 (ferms de mescles bituminoses) 

Categoria  3 

 

La revisió de preus no procedeix per tractar-se d’una obra amb un termini d’execució inferior a 

un any. 

 

18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017 i la llei de l’Obra pública 3/2007 es fa 

constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de ser 

lliurada a l’ús públic general. 

 

19. DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE 

 

DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXES 

 

MEMÒRIA 

ANNEXES 

 

Annex núm. 1.- Resum de l’actuació 

Annex núm. 2.- Dades administratives 

Annex núm. 3.- Cartografia i topografia 

Annex núm. 4.- Reportatge fotogràfic 

Annex núm. 5.- Traçat 

Annex núm. 6.- Replanteig 

Annex núm. 7.- Geotècnia i geologia 

Annex núm. 8.- Moviment de terres 

Annex núm. 9.- Ferms i paviments 

Annex núm. 10.- Climatologia, hidrologia i drenatge 

Annex núm. 11.- Estructures i murs 

Annex núm. 12.- Senyalització, abalisament i seguretat vial 

Annex núm. 13.- Estudi de l’organització i desenvolupament de l’obra 

Annex núm. 14.- Pla d’obres 

Annex núm. 15.- Serveis afectats 

Annex núm. 16.- Terrenys afectats 
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Annex núm. 17.- Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 18.- Justificació de preus 

Annex núm. 19.- Pla de control de qualitat 

Annex núm. 20.- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

Annex núm. 21.- Pressupost pel coneixement de l'administració  

   

DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 

 

Plànol núm. 1.- Situació i índex de plànols 

Plànol núm. 2.- Emplaçament i distribució de fulls 

Plànol núm. 3.- Planta topogràfica 

Plànol núm. 4.- Planta general sobre topogràfic 

Plànol núm. 5.- Planta de traçat i replanteig 

Plànol núm. 6.- Perfil longitudinal 

Plànol núm. 7.- Perfils transversals 

Plànol núm. 8.- Seccions tipus i detalls 

Plànol núm. 9.- Planta de drenatge 

Plànol núm. 10.1.- Detalls de drenatge: detalls generals 

Plànol núm. 10.2.- Detalls de drenatge: obre de drenatge transversal OD-1 

Plànol núm. 10.3.- Detalls de drenatge: obre de drenatge transversal OD-2 

Plànol núm. 10.4.- Detalls de drenatge: obre de drenatge transversal OD-3 

Plànol núm. 11.- Planta d’enderrocs 

Plànol núm. 12.- Planta de senyalització 

Plànol núm. 13.- Detalls de senyalització 

 

DOCUMENT NÚM. 3.- PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4.- PRESSUPOST 

 

Amidaments auxiliars 

Amidaments 

Quadre de preus número 1 

Quadre de preus número 2 

Pressupostos parcials 

Pressupost General 

20. CONCLUSIÓ 

 
Amb tot el que s’ha exposat en la present memòria, i en els documents que composen el 

projecte constructiu, es considera que les obres estan suficientment definides per a poder-les 

executar correctament i es sotmet la seva aprovació als òrgans de l’administració.  

 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,      Vist-i-plau     

 

 

 

Jordi Quera i Miró       Joan Velasco i Bonet    

Enginyer de camins, canals i ports.    El Cap del Servei de Xarxa Viària 

Col·legiat núm. 6.513      Local en funcions parcials de la  

Diputació de Girona  
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ANNEX NÚMERO 1:  RESUM DE L’ACTUACIÓ 
 

1. ANTECEDENTS 

 

La carretera GIV-6226, uneix els nuclis de Vilaür i Garrigàs i té una longitud aproximada de 8 

Km. S’inicia a la N-II i voreja la trama urbana de Garrigàs amb una variant. Aquest primer tram, 

fins passat Garrigàs, d’uns 2,5 Km de longitud, ja ha estat condicionat i disposa d’una secció 

1+1 amb carrils de 3 metres i vorals de 0,5 metres. 

 

A partir d’aquest punt la calçada que no disposa ja de vorals passa a tenir una amplada al 

voltant dels 4,50 metres i, tot i tenir doble sentit de circulació, els carrils no estan delimitats. A 

més el traçat és sinuós amb corbes de radis molt tancats i acords verticals de paràmetres molt 

reduïts.  

 

 
Figura 1.1. Mapa de la carretera GIV-6226.  

 

Aquest tram en males condicions finalitza passat Arenys d’Empordà, aproximadament al PK 

6+500, i inclou el pont de l’Humà, per creuar el Torrent dels Sorrells entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà i el pont Ras, un gual que permet el pas dels cabals ordinaris  per creuar el Fluvià, 

entre Arenys d’Empordà i Vilaür. A més inclou la travessia d’Arenys on en alguns punts, l’espai 

pel pas de vehicles entre les façanes de les edificacions de banda i banda de la calçada és 

extremadament reduït. 

 

A partir d’aquest punt i fins arribar al Vilaür, és a dir, els últims 1,50 Km, la carretera ja torna a 

estar condicionada amb la mateixa secció que a l’inici. 

 

Tot plegat provoca que sigui del tot convenient procedir a projectar un condicionament d’acord 

amb les previsions del Pla Zonal pel tram en males condicions. 

 

El condicionament previst en el present projecte es correspon al tram entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà, des d’aproximadament el PK 2+600 i té una longitud d’un 1.800 metres. 

 

2. OBRES PROJECTADES 

 

Les actuacions que es pretenen dur a terme corresponen a un projecte de condicionament, amb 

la finalitat de modificar les característiques geomètriques d’una carretera existent per tal de 

millorar els temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de la circulació. Aquestes 

actuacions es centren en el tram de la carretera GIP-6226 comprès entre Garrigàs i Arenys 

d’Empordà, des del PK 2+626 i amb una longitud total d’actuació de 1.815 metres. 

 

Les principals millores que es plantegen és l’ampliació de la calçada existent, comptant amb una 

secció 6/7, i l’eliminació i millora de les cobres més tancades. També es projecten els nous 

accessos a altres camins secundaris i a finques privades, així com la millora i reconstrucció de 

les obres de drenatge, i eixamplament del Pont de l’Humà, necessari per poder disposar la nova 

amplada de secció.  

 
2.1. Ampliació i nou traçat de la carretera  
 

Les obres del projecte corresponen al condicionament d’un tram de 1.815 metres de la carretera 

GIV-6226 comprès entre el PK 2+626 (PK 0+000 de projecte) i l’entrada al nucli d’Arenys 
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d’Empordà (PK 1+185,37 de projecte). Amb aquest condicionament es defineix la millora del 

traçat en planta i l'eixamplament de la calçada de la carretera fins a l'amplada establerta, la 

reposició dels serveis afectats per l'execució de les obres, el drenatge longitudinal i transversal 

de la calçada, la senyalització i col·locació dels elements de seguretat vial, així com altres obres 

complementàries necessàries, a destacar, l’eixamplament del Pont de l’Humà. 

 

Les obres s'iniciaran amb la definició de la nova traça, esbrossant la superfície necessària per a 

poder construir la nova secció de la carretera i procedint a retirar tots els serveis afectats per les 

obres incloses en aquest tram del projecte. 

 

En els trams on s’aprofita la calçada existent, s’eixamplarà la secció fins a 7,0 metres 

d’amplada. Per això, als lateral de la secció de la carretera actual s'ha previst un sanejament 

mitjançant la demolició del ferm, de 50 cm d'amplada com a mínim. 

 

També s’enderrocarà per complet la calçada existent, en aquells trams on coincideix amb la 

nova però la nova rasant és inferior a l’existent. Això succeeix entre el PK 0+650 i el PK 0+700. 

  

A continuació s'excavarà els terrenys adjacents a la carretera, incloent les franges on s’ha 

demolit el ferm existent, fins una profunditat mitjana de 0,30 metres, per tal d’extreure la capa de 

terra vegetal, i es continuarà amb les excavacions necessàries per disposar les noves capes de 

ferm i i l’esplanada millorada (sòls seleccionats amb CBR≥10 compactats), en tongades de 25 

cm de gruix màxim. Això es realitzarà als laterals de la calçada existent, on aquesta s’aprofita, i 

en les zones on es construeix una nova secció de ferm per tota la calçada. 

 

La secció de ferm es construirà amb una capa de base granular de 0,40 metres de tot-ú artificial 

compactat. Les capes de mescla bituminosa estaran formades per una capa base de mescla 

bituminosa en calent AC 22 BIN B50/70 S amb granulat calcari de 5 cm de gruix al damunt d'un 

reg d'emprimació, sobre aquesta s'estendrà una capa de trànsit de 5 cm de gruix de mescla 

bituminosa en calent AC16 SURF B50/70 S amb granulat granític sobre un reg d'adherència.  

 

En aquells trams on l’alçada del terraplè, una vegada retirada la terra vegetal, sigui superior al 

gruix d’aquestes capes de ferm i la capa base (95 cm), es disposarà una capa de fonamentació 

del terraplè amb sòl tolerable procedent de la pròpia obra. 

 

En les zones en que la nova calçada coincideix amb el tram no enderrocat de l’existent es 

realitzarà, en cas que sigui necessari, un fresat i uniformització de la capa més superficial del 

ferm existent, perquè com a mínim en tota la superfície hi entri una capa de trànsit de 4 cm de 

gruix mínim de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S. En les zones on per adequar el paviment al 

nou perfil sigui necessari un major gruix de mescla bituminosa s’afegirà a més una capa de 

regularització de MBC tipus AC 22 BIN B50/70 S.  

 

Per dissenyar el nou traçat en alçat s’ha procurat donar prioritat al criteri d’aprofitament de ferm, 

en les zones on la nova carretera coincideix amb la calçada existent, tenint en compte que 

també s’adeqüen els peralts requerits en les corbes. Per aquest motiu, la nova rasant presentarà 

característiques molt similars a la rasant existent.  

 

8.2.   Accessos 
 

Tos els accessos a camins públics i camps s’adequaran al nou traçat de la carretera, i es re-

construiran. En els casos d’accessos a camps, amb un tram, de 2m o 2,5m en cas de pas 

salvacunetes, de paviment de formigó en massa. En els accessos a camins, amb paviment 

d’aglomerat asfàltic o de formigó en una longitud de 10 m. I a la intersecció amb carretera 

existent amb aglomerat asfàltic en la longitud necessària per adequar la rasant. En els punts on 

interceptin cunetes també es comptarà amb els nous tubs salvacunetes i brocs prefabricats de 

formigó.  

 

8.3.   Drenatge longitudinal 
 

Les obres de drenatge longitudinal inclouen la construcció de cunetes longitudinals que 

recolliran l'escorrentiu interceptat per l'esplanada de la carretera i que prové de la pròpia 

plataforma, així com la fracció d’escorrentiu que pot arribar dels camps adjacents.  

 

Es construiran 5 tipus de cunetes trapezoïdals de terres segons quina sigui la secció de desguàs 

necessària, en funció de la superfície drenada i del pendent longitudinal. 

 

Aquestes cunetes es revestiran amb formigó en els trams amb pendents inferiors al 0,5%, uns 

metres abans i després de les ODT i 2 m per cada costat dels passos salvacunetes.   
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Pel que fa als passos salvacunetes, en tots els casos es disposa un tub de formigó, de DN-600 

al del PK 0+395 i de DN-400 als dels PK 0+600 i 1+085, ja que són una secció suficient per 

desaiguar els cabals de disseny, amb el resguard corresponent, i coincideix aproximadament 

amb les dimensions de les cunetes en aquest punts evitant haver-les de fer més profundes.  

 

8.4.   Eixamplament del Pont de l’Humà 

 

Per donat continuïtat a la secció de 7 metres d’amplada del nou traçat i tenir suficient espai per 

disposar els ampits metàl·lics a banda i banda de la calçada, es proposa un nou tauler de 9m 

d’amplada. L’eixamplament del tauler del pont es farà efectiu amb una pre-llosa prefabricada de 

gelosies autoportants i una llosa de compressió de gruix variable que es mou entre 24 i 19 cm. 

Les pre-lloses dissenyades incorporen les impostes laterals per millorar l’estètica de l’estructura, 

a la vegada que serviran d’encofrat per a la llosa de compressió.  

 

Pel recolzament d’aquest nou tauler es proposa mantenir la pròpia estructura del pont, amb l’arc 

central i els murs laterals, i formar una nova llosa de formigó armat de 60cm de cantell mínim 

entre els murs existents. Únicament es preveu enderrocar el recrescut de formigó dels murs 

laterals existents. Per permetre que aquesta llosa de formigó treballi conjuntament amb la llosa 

de compressió es preveuen uns connectors formats amb barres corrugades, corbades en forma 

de U. Si no es pot assegurar el correcte formigonat per garantir la continuïtat entre aquestes 

dues lloses, caldrà perforar la part central de la pre-llosa proposada.  

 

Com a solució alternativa a la pre-llosa prefabricada es podria substituir la placa central de 

formigó per bigues metàl·liques.  

 

Donat que els murs existents no són simètrics respecte l’eix de la calçada, sinó que inicien i 

finalitzen en diferents punts, es preveu prolongar-los per igualar-los, prenent com a referència en 

cada extrem el costat que actualment és més llarg. Aquesta prolongació es resol amb nou murs 

en L de formigó armat HA-30. Per la formació d’aquests murs s’haurà de buidar part del terreny 

on es recolzarà la nova llosa de formigó armat pel recolzament del tauler i per assegurar-ne 

l’estabilitat i minimitzar els assentaments del tauler, el rebliment d’aquestes zones es realitzarà 

amb escullera sense classificar amb una granulometria entre 2-20cm. 

 

Degut a que el pont coincideix amb una corba en planta del nou traçat, el tauler tindrà un peralt 

constant del 3%. Donat que la pre-llosa serà plana, es preveu aconseguir el peralt construint la 

llosa pel recolzament del tauler amb aquest pendent a la cara superior. A més, donat que a la 

part central, on trobem l’arc existent, el cantell de la nova llosa pel recolzament del tauler haurà 

de ser inferior als 60cm, ja que no hi ha espai suficient entre el tauler i la clau de l’arc. Per això 

en aquesta part de la llosa amb menor cantell és preveu un reforç de l’armat.  

 

Finalment es construiran nous murs d’entroncament amb la calçada per contenir les terres, en 

tota l’amplada del nou tauler, en les seccions transversals immediatament anteriors i posteriors a 

aquest. Aquests murs disposaran de llosa de transició i entre el tauler i el mur es col·locarà una 

junta elàstica tipus JME. 

   

8.5.   Obres de drenatge transversal 
 

 8.5.1. Obra de drenatge OD-1 

 

Al PK 0+516,4 del nou traçat de la carretera correspon a un punt baix. Donat que en aquesta 

zona la nova calçada coincideix amb l’existent, que s’eixampla per l’esquerre, i que al PK 0+520 

trobem una obra de drenatge transversal existent, es preveu aprofitar la boca d’entrada existent, 

situada al marge dret, així com el tub de formigó DN600 situat sota la part de calçada existent 

que s’aprofita, per donar sortida a les aigües de la cuneta del marge dret, cap al rec existent 

situat entre els camps del marge esquerre 

 

Donat a que el nou punt baix de la rasant no coincideix exactament amb la ubicació de la ODT, 

la cuneta es construirà a contrapendent, amb p=0,5%, des del PK 0+516,4 fins al PK 0+520, tant 

al marge dret com al marge esquerre, per assegurar que les aigües arriben correctament a la 

ODT. Aquests trams on la cuneta es construeix a contrapendent, aquesta es revestirà de 

formigó. 

 

Degut a l’eixamplament de la calçada, caldrà prolongar el tub de formigó existent. Aquesta 

prolongació es resol amb un nou tub DN600 de formigó armat, és a dir, igual a l’existent, de 

3,26m de longitud i amb la mateixa pendent que el tub existent. Aquest es col·locarà sobre una 

base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl seleccionat amb CBR≥10 de 

préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la coronació tot el rebliment 

necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es realitzarà amb tot-ú artificial 

compactat. 
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Finalment caldrà construir una nova boca de sortida per a la ODT al marge esquerre. Aquesta 

es realitzarà in-situ amb formigó armat HA-30. 

 

 8.5.2. Obra de drenatge OD-2 

 

La cuneta de terres CT4 del marge esquerre que s’inicia al PK 0+620 del nou traçat és 

necessària fins al PK 1+100 aproximadament, on podria finalitzar. A partir d’aquest punt les 

aigües podrien recollir-se al peu del talús del marge esquerre sense necessitat de la presencia 

d’una cuneta. Donat que prop d’aquest punt no existeix cap rec al marge esquerre on la cuneta 

pugés desaiguar, és necessària una obra de drenatge tranversal perquè la cuneta desaigüi al 

rec que trobem al marge dret, i que va en paral·lel a la calçada des del PK 1+020 fins al Torrent 

dels Sorrells. 

 

Actualment ja trobem una ODT que realitza aquesta funció a l’alçada del PK 1+140 del nou 

traçat, però donat que del PK 1+050 fins al 1+150 la nova calçada no coincideix amb l’existent, 

sinó que està situada a l’esquerra d’aquesta, la ODT existent no es pot aprofitar i es preveu 

enderrocar-ne tant la boca d’entrada com la de sortida. 

 

A més degut que fins al PK 1+160, entre la nova calçada i el rec on es preveu desaiguar la nova 

cuneta de terres del marge esquerre trobem la calçada existent, la nova ODT hauria de tenir una 

gran longitud. Per això es proposa prolongar la cuneta de terres del marge esquerre fins al PK 

1+160 i construir la nova ODT en aquest punt. 

 

Aquesta nova ODT es resol amb un tub DN800 de formigó armat de 8,54m de longitud. Aquest 

es col·locarà sobre una base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl 

seleccionat amb CBR≥10 de préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la 

coronació tot el rebliment necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es 

realitzarà amb tot-ú artificial compactat. 

 

Finalment caldrà construir noves boques d’entrada, al marge esquerres, i de sortida, al marge 

dret. Aquestes es realitzaran in-situ amb formigó armat HA-30. A la coronació de la boca 

d’entrada, donat que és mes profunda que el terreny adjacent, es disposaran 6 reixes de fosa 

dúctil de 1,00x0,50m C250.   

 

 

 

 8.5.3. Obra de drenatge OD-3 

 

Al PK 1+690 del nou traçat de la carretera correspon a un punt baix. Donat que en aquesta zona 

la nova calçada coincideix amb l’existent, que s’eixampla per la dreta, i que al PK 1+664 trobem 

una obra de drenatge transversal existent, es preveu aprofitar la boca de sortida existent, 

situada al marge esquerre, així com el tub de formigó DN600 situat sota la part de calçada 

existent que s’aprofita, per donar sortida a les aigües de la cuneta del marge dret, cap al rec 

existent situat entre els camps del marge esquerre 

 

Donat a que el nou punt baix de la rasant no coincideix exactament amb la ubicació de ODT, la 

cuneta del marge dret es construirà a contrapendent, amb p=0,5%, des del PK 1+690 fins al PK 

1+664, per assegurar que les aigües arriben correctament a la ODT. Aquest tram on la cuneta 

es construeix a contrapendent, aquesta es revestirà de formigó. 

 

Degut a l’eixamplament de la calçada, caldrà prolongar el tub de formigó existent. Aquesta 

prolongació es resol amb un nou tub DN600 de formigó armat, és a dir, igual a l’existent, de 

3,48m de longitud i amb la mateixa pendent que el tub existent. Aquest es col·locarà sobre una 

base de 15cm de formigó en massa, els laterals es rebliran amb sòl seleccionat amb CBR≥10 de 

préstec (els primers 45cm) i de la pròpia obra (la resta), i a la coronació tot el rebliment 

necessari entre el tub i el nou paviment de mescla bituminosa es realitzarà amb tot-ú artificial 

compactat. 

 

Finalment caldrà construir una nova boca d’entrada per a la ODT al marge dret. Aquesta es 

realitzarà in-situ amb formigó armat HA-30. A la coronació de la boca d’entrada, donat que és 

mes profunda que el terreny adjacent, es disposaran 2 reixes de fosa dúctil de 1,00x0,50m 

C250. 

 

3. PRESSUPOST DEL PROJECTE  

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els 

esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs.  

 



 Annex número 1: Resum de l’actuació 

 

                     5 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document número 4 d’aquest projecte, i es 

resumeix a continuació: 

 

Pressupost d’execució material de: CINC-CENTS NORANTA-UN MIL VUIT-CENTS NOU 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (591.809,49 €). 
 
El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial i resulta un Pressupost 
d’execució per contracte abans d’IVA de: SET-CENTS QUATRE MIL DOS-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (704.253,29 €). 
 
A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost d’execució per contracte de: VUIT-CENTS CINQUANTA-
DOS MIL CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (852.146,48 €). 
 

6.   DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
A continuació s’inclouen els següents plànols: 

 

- Plànol de situació 

- Plànol d’emplaçament 

- Planta general 

- Plànol de seccions tipus 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,          

 

 

 

Jordi Quera i Miró         

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513        
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Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226, de l´N-II a Vilaür per Garrigàs.
Tram: Garrigàs - Arenys d´Empordà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 591.809,49

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 591.809,49........................................................... 76.935,23

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 591.809,49.............................................................. 35.508,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 704.253,29

21 % IVA SOBRE 704.253,29............................................................................................. 147.893,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 852.146,48

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vuit-cents cinquanta-dos mil  cent quaranta-sis euros amb quaranta-vuit centims

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,          

 

 

 

Jordi Quera i Miró         

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513        
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ANNEX NÚMERO 2:  DADES ADMINISTRATIVES 
 
 

Expedient: 2018/6577 

 
Títol: Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür per Garrigàs. Tram: 

Garrigàs - Arenys d'Empordà 

 

Títol abreujat: Condicionament de la GIV-6226, tram: Garrigàs – Arenys d’Empordà 

 

Tipus d’estudi: Projecte constructiu 

 

Equip redactor:  ENIGEST, S.L. 

 

Tècnic redactor:  Jordi Quera i Miró 

 

Data de redacció:  Juny de 2018 

 

Pressupost (IVA inclòs): 886.351,41€ 

 
Afecció de terrenys:  Si 

 

Afecció de serveis:  Si 

 

Carreteres afectades 
 Clau: GIV-6226 Garrigàs – Arenys d’Empordà 
 Denominació:  GIV-6226 

 Punt quilomètric de l’inici de l’actuació:  0+000 equival al PK 2+626 de la futura GIV-6226 
Punt quilomètric del final de l’actuació:  1+815.37 

 

Municipis afectats 
 Municipi:  Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia 

 Comarca:  Alt Empordà 
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ANNEX NÚMERO 4: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

 
Foto 1: PK 0+000; vista de la calçada a l’inici de l’actuació. Es veu la transició actual de l’ample de 7m 

al de 4,5m. 
 

 
Foto 2: PK 0+090; marge dret de la carretera. Punt d’incorporació a la cuneta d’un petit rec que 

travessa els camps.  
 

 

 
 

 
Foto 3: PK 0+110; vista calçada sentit Arenys. Al marge esquerre es veuen els pals d’una línia elèctrica 

que es mantenen i es protegeixen amb una barrera de seguretat.  
 

 
Foto 4: PK 0+270; vista de la calçada sentit Arenys. Cuneta de terres existent al peu del talús del 

marge dret molt similar a la nova cuneta a executar. 
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Foto 5: PK 0+400; pas salvacunetes per a l’entrada a un camp del marge dret que s’enderrocarà i es 

farà de nou a la nova cuneta.  

 

 
Foto 6: PK 0+450; vista de la calçada sentit Arenys. 

 

 

 

 
Foto 7: PK 0+520; obra de drenatge transversal existent a prolongar. Broc d’entrada. 

 

 
 

 
Foto 8: PK 0+590; es veuen tres passos salvacunetes per l’accés als cams que s’hauran de refer o 

mantenir. 
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Foto 9: PK 0+740; sobreample d’asfalt corresponent a un antic traçat de la carretera. 

 

 

 

 
Foto 10: PK 0+960; vista de la calçada sentit Arenys. 

 

 
Foto 11: PK 1+050; vista de la calçada sentit Arenys. 

 
 
 

 

 
Foto 12: PK 1+090; obra de drenatge longitudinal existent a mantenir. 
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Foto 13: PK 1+140; obra de drenatge transversal existent. Broc d’entrada. 

 

 

 

 
Foto 14: PK 1+140; obra de drenatge transversal existent. Broc de sortida. 

 

 

 
Foto 15: PK 1+150; forma còncava dels camps del marge esquerre.  

 
 
 
 

 
Foto 16: PK 1+260; vista de la calçada sentit Arenys. 
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Foto 17: PK 1+310; Pont de l’Humà, costat esquerre.  

 
 

 

 
Foto 18: PK 1+310; arc del pont de l’Humà. 

 

 
Foto 19: PK 1+310; pont de l’Humà, costat dret. 

 
 
 

 

 
Foto 20: PK 1+460; vista de la calçada sentit Garrigàs. 

 



Annex número 4: Reportatge fotogràfic 
 

 6 

 
Foto 21: PK 1+540; intersecció amb camí públic de terres a adaptar a la nova calçada.  

 
 
 

 

 
Foto 22: PK 1+600; vista de la calçada sentit Garrigàs. 

 

 
Foto 23: PK 1+660; obra de drenatge transversal existent a prolongar. Broc de sortida. 

 
 
 
 

 
Foto 24: PK 1+660; obra de drenatge transversal existent a prolongar. Broc d’entrada. 
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Foto 25: PK 1+750; vista de la calçada sentit Garrigàs. 

 
 
 
 

 
Foto 26: PK 1+800; marge esquerre, vista sentit Garrigàs. 

 

 
Foto 27: PK 1+800; marge dret, vista sentit Arenys.  
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ANNEX NÚMERO 5: TRAÇAT 
 
 
1.   INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es detallen els criteris que s’han seguit per definir el nou traçat del tram de la 

carretera GIV-6226, de Garrigàs a Arenys d’Empordà, des del PK 2+626 fins al PK 4+441 

aproximadament, a l’entrada al poble d’Arenys d’Empordà, responen a les indicacions de la vigent 

Normativa de traçat 3.1-IC de la Instrucció de Carreteres aprovada pel Ministerio de Fomento, i de la 

Norma técnica para proyectos de carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

2.   CLASSIFICACIÓ DE LA CARRETERA I DEL PROJECTE 
 
La nova carretera que es projecta es classifica a continuació segons diferents aspectes: 

 

- Definició legal: carretera convencional. 

- Nombre de calçades: carretera de calçada única per ambdós sentits de circulació, sense 

separació física. 

- Grau de control d’accessos: amb accessos directes autoritzats.  

- Condicions orogràfiques: plana. 

- Entorn urbanístic: interurbana. 

 

La denominació que rep la carretera segons la classificació anterior és C-60, i pertany al grup 3 de 

carreteres a efectes d’aplicació de la normativa de traçat 3.1-IC. 

 

Les actuacions que es pretenen dur a terme corresponen a un projecte de condicionament, amb la 

finalitat de modificar les característiques geomètriques d’una carretera existent, amb actuacions que 

tendeixen a millorar els temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de la circulació. Les 

principals millores que es plantegen és l’ampliació de la calçada existent, comptant amb una secció 6/7, 

i l’eliminació i millora de les cobres més tancades. També es projecten els nous accessos a altres 

camins secundaris i a finques privades, així com l’ampliació de totes les obres de drenatge. 

 

 
 

3.   TRAÇAT EN PLANTA 
 

Per dissenyar el traçat en planta del tram de carretera del present projecte es combinen alineacions 

rectes, corbes circulars i corbes de transició, seguint els criteris que s’exposen a continuació. 

 

 
3.1.  Rectes 

 
Per tal d’evitar problemes relacionats amb el cansament, enlluernament, excessos de velocitat, etc. es 

limiten les longituds màximes de les alineacions rectes segons la següent expressió: 

 

pVL  70,16max  

 

On, 

maxL : longitud màxima (m). 

pV : velocitat de projecte (km/h). 

 

Tanmateix, s’estableixen unes longituds mínimes que seran recomanables de respectar per tal 

d’aconseguir una bona acomodació i adaptació a la conducció. Aquetes longituds s’obtenen amb les 

següents expressions: 

 

 ps VL  39,1min,  

po VL  78,2min,  

 

On, 

sLmin, : longitud mínima (m) per a traçats en S (alineació recta entre corbes amb radis de curvatura de 

sentit contrari). 

oLmin, : longitud mínima (m) per la resta de casos. 

pV : velocitat de projecte (km/h). 

 
Considerant que la carretera objecte del projecte es tracta d’una C-60, les longituds descrites 

anteriorment que s’obtenen són: 
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pVL  70,16max    mL 0,002.16070,16max   

    

ps VL  39,1min,    mL s 4,836039,1min,   

     

po VL  78,2min,    mL o 8,1666078,2min,   

   

 
3.2.  Corbes circulars 
 

 
Taula 3.1. Relació entre radis consecutius. 

 

El radi mínim a adoptar en les corbes circulars és funció de la velocitat, el peralt i el coeficient de 

fregament transversal mobilitzat. La normativa de traçat 3.1-IC, estableix un radi mínim de 130m, amb 

un peralt del 7%, per a una velocitat de projecte de 60 km/h.   

 

Tanmateix, en el disseny del traçat en planta s’ha de tenir en compte que entre dues corbes circulars 

consecutives sense recta entremig o bé amb una recta de longitud limitada, és a dir, segons la 

normativa 3.1-IC, inferior o igual a 85m en el cas d’una C-60, la relació dels radis d’aquestes corbes no 

sobrepassi els valors que es detallen en la taula 3.1. 

 

 

 

3.3.  Corbes de transició 
 
Les corbes de transició, com el seu nom indica, tenen la funció de fer el canvi de curvatura entre una 

recta i una corba circular de manera progressiva i evitar discontinuïtats en la curvatura del traçat.  

 

La corba de transició que s’adopta és la clotoide, que té la propietat de que la curvatura varia 

proporcionalment a la longitud recorreguda. L’equació intrínseca de la clotoide és: 

 

 LRA 2     
 

On, 

A : paràmetre de la clotoide, amb dimensions de longitud. 

R : radi de curvatura en un punt qualsevol. 

L : longitud de la corba de transició entre el seu punt d’inflexió (R= ) i el punt de radi R. 

 

Aquesta corba de transició és la més convenient d’utilitzar en el traçat de carreteres ja que té la 

característica particular de que si es circula per ella amb una velocitat constant i a la vegada la variació 

del peralt és directament proporcional a la longitud recorreguda, s’obté una variació d’acceleració 

centrífuga constant, és a dir, l’acceleració centrífuga és directament proporcional a la longitud 

recorreguda, i a més, la trajectòria equival a girar el volant del vehicle a una velocitat angular uniforme.  

 
Per tal de permetre que un vehicle passi d’una alineació a una altre sense veure’s sotmès a canvis 

bruscs de curvatura, es defineix la longitud mínima de la corba de transició segons els següents criteris: 

 

a) Longitud mínima per limitar la variació de l’acceleració centrífuga 
 
La variació de l’acceleració centrífuga no compensada pel peralt s’haurà de limitar a un valor J 

acceptable des del punt de vista de la comoditat. 

 

El paràmetre A, en metres, haurà de complir la següent condició: 
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On, 

eV : velocitat específica de la corba circular associada de radi menor (km/h). 

J : variació de l’acceleració centrífuga (m/s3). Per a velocitats inferiors a 80 km/h es limita a 0,5 

m/s3, podent adoptar-se de manera excepcional un valor de 0,7 m/s3.  

1R : radi de la corba circular associada de radi major (m). 

oR : radi de la corba circular associada de radi menor (m). 

1p : peralt de la corba circular associada de radi major (%). 

op : peralt de la corba circular associada de radi menor (%). 

 

De manera que la longitud mínima de la clotoide, en metres, s’obté amb la següent expressió: 

 

 



























1

1
2

min

1
27,1

656,46
R

R
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R

V

J

V
L

o

o

o

ee  

 

b) Longitud mínima per limitar la variació de peralt 
 
La variació longitudinal de la pendent transvesal (   ) a la transició del peralt no pot ser major a: 

 

                      

 

Essent Vp la velocitat de projecte en (km/h). 

 

Donat que la transició de peralt s’efectua generalment al llarg de la clotoide, la longitud d’aquesta tindrà 

conseqüentment un valor mínim donat per l’expressió: 

 

      
|     |

   
     

On, 

 B :  distància entre l’eix de càlcul i la vora de la calçada més allunyada (m). 

 k :  factor d’ajust en funció del número de carrils que giren: 

   k = 1,00 si gira un carril 

   k = 0,75 si giren dos carrils 

   k = 0,67 si giren tres o més carrils  

fp : peralt final de la clotoide amb el seu signe (%). 

ip : peralt inicial de la clotoide amb el seu signe (%). 

 
c) Longitud mínima per qüestions de percepció visual 
 

Per tal que la presència d’una corba de transició resulti fàcilment perceptible pel conductor, s’haurà de 

complir simultàniament les següents condicions: 

 

- La variació de l’azimut entre els extrems de la clotoide ha de ser superior a 1/18 radiants. 

  
9min
R

L   

 

- El retranqueig de la corba circular ha de ser superior o igual a 0,50 m. 

 

RL  32min  

 

 

On, 

minL : longitud mínima (m). 

R : radi de la corba circular (m). 

 

Per valors de R majors o iguals a 972 m es aplicable la primera condició i per valors inferiors la segona. 

 
Per altra banda, segons els criteris de la norma basca, per a una velocitat específica de 60 km/h, 

s’hauran de complir els següents criteris: 

 

- A > 70 m 

- R/3 < A < R 

 
Els paràmetres i les longituds mínimes de les corbes de transició del traçat en estudi es calculen amb 

l’ajut dels fulls de càlcul que s’adjunten al final d’aquest annex.  
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3.4.  Alineacions que configuren el nou traçat 
 

El nou traçat comença en el PK 2+626 de l’actual carretera GIV-6226, que coincidirà amb el PK0+000 

del projecte. Les alineacions que conformen l’eix de projecte són les següents:  

 

Tipus P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radi Paràmetre Longitud 
Corba - 1 0+000.00 496286,07 4670530,8 140,2566 142 

 
7,946 

Clotoide - 1 0+007.95 496292,35 4670526 143,8191 142 77,227 42 
Clotoide - 2 0+049.95 496321,97 4670496,3 153,2339 INF 101,734 60,173 
Corba - 2 0+110.12 496359,58 4670449,4 164,3698 172 

 
67,157 

Clotoide - 3 0+177.28 496383,37 4670387 189,2263 172 101,734 60,173 
Recta - 1 0+237.45 496386,53 4670327 200,3622 

  
32,37 

Clotoide - 4 0+269.82 496386,35 4670294,7 200,3622 INF 107,471 33 
Corba - 3 0+302.82 496386,68 4670261,7 197,361 350 

 
37,155 

Clotoide - 5 0+339.97 496390,18 4670224,7 190,6029 350 107,471 33 
Recta - 2 0+372.97 496396,06 4670192,2 187,6016 

  
176,385 

Clotoide - 6 0+549.36 496430,19 4670019,2 187,6016 INF 81,563 28,07 
Corba - 4 0+577.43 496435,08 4669991,5 191,3716 237 

 
100,188 

Clotoide - 7 0+677.62 496427,55 4669892,4 218,2838 237 81,563 28,07 
Clotoide - 8 0+705.69 496418,54 4669865,8 222,0538 INF 81,566 39,135 
Corba - 5 0+744.82 496406,68 4669828,5 214,7261 170 

 
39,526 

Clotoide - 9 0+784.35 496402,15 4669789,4 199,9242 170 81,559 39,129 
Recta - 3 0+823.48 496405,2 4669750,4 192,5977 

  
244,459 

Clotoide - 10 1+067.94 496433,56 4669507,6 192,5977 INF 95,5 41,064 
Corba - 6 1+109.00 496437,06 4669466,7 198,4829 222,1 

 
130,415 

Clotoide - 11 1+239.41 496402,8 4669342,8 235,8645 222,1 95,5 41,064 
Clotoide - 12 1+280.48 496378,78 4669309,5 241,7498 INF 95,5 31,449 

Corba - 7 1+311.93 496360,06 4669284,2 238,2979 290 
 

32,382 
Clotoide - 13 1+344.31 496343,26 4669256,5 231,1892 290 95,5 31,449 

Recta - 4 1+375.76 496329,48 4669228,3 227,7373 
  

58,665 
Clotoide - 14 1+434.42 496304,72 4669175,1 227,7373 INF 119,373 57 

Corba - 8 1+491.42 496282,66 4669122,6 220,4799 250 
 

84,2 
Clotoide - 15 1+575.62 496269,86 4669039,8 199,0385 250 119,373 57 
Clotoide - 16 1+632.62 496275,04 4668983 191,781 INF 119,373 28,5 

Corba - 9 1+661.12 496278,44 4668954,7 193,5954 500 
 

54,384 
Recta - 5 1+715.51 496280,96 4668900,4 200,5198 

  
49,854 

Corba - 10 1+765.36 496280,55 4668850,6 200,5198 500 
 

19,46 
Corba - 11 1+784.82 496280,77 4668831,1 198,0421 500 

 
19,46 

Recta - 6 1+804.28 496280,99 4668811,7 200,5198 
  

11,084 

 
1+815.37 496280,9 4668800,6 

     

Taula 4.1. Definició de les alineacions de l’eix de traçat. 

4.   DEFINICIÓ DE PERALTS 
 
El valor dels peralts que ha de tenir la carretera en el pas per les corbes circulars s’obté de les 

indicacions de la normativa de traçat del País Basc. En ella es recull una taula on es relaciona el radi 

amb el peralt en funció de la velocitat específica. En la taula que s’adjunta a continuació s’indiquen 

aquests valors per a velocitats de 60, 50 i 40 km/h. 

 

PERALT R (Ve=60) R (Ve=50) R (Ve=40) 

p=7% 125 80 45 

p=6,5% 136 88 50 

p=6% 148 97 56 

p=5,5% 163 107 63 

p=5% 180 120 70 

p=4,5% 203 136 82 

p=4% 230 155 95 

p=3,5% 265 180 111 

p=3% 312 213 133 

p=2,5% 377 260 164 

p=2% 475 330 210 
 

Taula 4.2. Relació peralt-radi-Ve segons norma de traçat del País Basc. 

 

Entre una alineació recta i una circular o entre dues alineacions circulars amb diferent peralt s’estableix 

un tram de transició de peralt, que ha de coincidir amb la corba de transició (clotoide) sempre que sigui 

possible. La transició de peralt es dissenya combinant les tres condicions següents: 

 

- Característiques dinàmiques acceptables pel vehicle. 

- Ràpida evacuació de les aigües en la calçada. 

- Sensació estètica del traçat agradable. 

 

En tot cas s’ha de tenir en compte que té més importància el drenatge superficial, que influeix sobre la 

seguretat, que no pas la dinàmica o l’estètica, que influeixen sobre el confort.  

 

La seqüència de variació de peralt que es segueix comença per esvair el bombeig existent en el tram 

recte de sentit contrari al del peralt definitiu, just abans del punt de tangència amb la clotoide, amb una 

longitud màxima de 15 m i mínima corresponent a la limitació per transició del peralt explicada al punt 
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3.3.b d’aquest annex. Es segueix amb la transició de peralt des del punt d’inflexió de la clotoide fins al 

peralt corresponent a la corba circular, en el punt de tangència entre aquestes dues, tenint en compte 

que s’ha d’arribar al 2% de peralt amb la mateixa longitud amb que s’ha esvaït el bombeig i que s’ha de 

complir a partir d’aquest punt amb la limitació del gradient del peralt. 

 

En els casos amb dues corbes de transició de diferent sentit, amb una recta entremig de longitud 

limitada, la transició de peralt del -2% al +2% s’efectua en una longitud màxima de 30 m centrada a la 

recta, sense passar per un tram amb bombeig. La transició de la resta del peralt es realitza linealment a 

partir d’aquests punts, fins al punt de tangència amb la corba circular, complint amb la limitació del 

gradient del peralt. 

 

En el cas de dues corbes de transició del mateix sentit amb una recta entremig de longitud limitada es 

manté un peralt del 2%, en el mateix sentit de les corbes de transició.  

 

En el cas de que la longitud de la corba circular sigui menor que 30 m, els dos trams de transició de 

peralt es desplacen de tal manera que existeixi un tram de 30 m amb el peralt corresponent al radi de la 

corba circular.  

 

A continuació s’adjunta la definició dels peralts i les seves transicions, per al nou traçat de la carretera, 

atenent a les indicacions descrites anteriorment, i ajustant els peralts existents en els entroncaments 

dels extrems: 

 

P.K. Esquerra Dreta 
0+000.00 1.14% -3.86% 
0+007.95 1.00% -4.00% 
0+049.95 1.00% -2.00% 
0+054.95 2.00% -2.00% 
0+110.12 5.00% -5.00% 
0+177.28 5.00% -5.00% 
0+243.64 2.00% -2.00% 
0+253.64 0.00% 0.00% 
0+263.64 -2.00% 2.00% 
0+302.82 -2.50% 2.50% 
0+339.97 -2.50% 2.50% 
0+362.97 -2.00% 2.00% 
0+382.97 -2.00% -2.00% 
0+539.36 -2.00% -2.00% 
0+559.36 2.00% -2.00% 

0+577.43 4.00% -4.00% 
0+677.62 4.00% -4.00% 
0+705.69 0.00% 0.00% 
0+744.82 -5.00% 5.00% 
0+784.35 -5.00% 5.00% 
0+813.48 -2.00% 2.00% 
0+833.48 -2.00% -2.00% 
1+057.94 -2.00% -2.00% 
1+077.94 2.00% -2.00% 
1+109.00 4.00% -4.00% 
1+239.41 4.00% -4.00% 
1+280.48 0.00% 0.00% 
1+311.93 -3.00% 3.00% 
1+344.31 -3.00% 3.00% 
1+375.76 -2.00% 2.00% 
1+434.42 -2.00% 2.00% 
1+491.42 -3.50% 3.50% 
1+575.62 -3.50% 3.50% 
1+632.62 0.00% 0.00% 
1+661.12 2.00% -2.00% 
1+715.51 2.00% -2.00% 
1+735.51 -2.00% -2.00% 
1+810.37 -2.00% -2.00% 
1+815.37 -1.50% -1.02% 

 

Taula 4.3. Definició de peralts. 

 

5.   TRAÇAT EN ALÇAT  
 

Per definir el traçat en alçat es consideren prioritàries les característiques funcionals de seguretat i 

comoditat, que deriven de la visibilitat disponible, de la correcte percepció del traçat i d’una variació 

continua i gradual del pendent de la carretera.  

 

El pendent màxim que s’utilitza en el nou traçat és del 6,77%, que és proper al valor màxim establert 

per la norma de traçat 3.1-IC per a aquest tipus de carretera (6%) i inferior al valor excepcional (8%). 

 

No obstant, el pendent de la carretera és variable, i per aquest motiu és necessari definir acords 

verticals que serveixen de transició entre els canvis de pendent. La paràbola de segon ordre és l’acord 

reconegut per la normativa de traçat 3.1-IC. 
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Els avantatges que presenta aquest element geomètric són entre d’altres que la variació de la inclinació 

de la tangent a la mateixa és constant, permetent un canvi de pendent uniforme, i que és més fàcil de 

replantejar que altres elements com podria ser la circumferència.  

 

 
Figura 5.1. Definició d’un acord parabòlic i les seves variables. 

 

L’equació de la paràbola segons les variables definides en la figura anterior és: 

 

 
vK

x
y




2

2

 

 

On Kv és el radi de curvatura en el vèrtex de la paràbola, anomenat “paràmetre” de l’acord. 

És precisament aquest paràmetre el que utilitza la normativa de traçat per determinar les 

característiques que han de tenir els diferents acords del traçat en alçat,  definint un valor mínim 

d’aquest segons els criteris que a continuació s’exposen: 

 

a) Paràmetre mínim per motius de visibilitat 
 
El valor del paràmetre de l’acord vertical ve donat per les següents expressions, si la longitud de la 

corba de l’acord vertical (L =Kv·θ) és superior a la distància de visibilitat requerida (D): 

 

- En acords convexos: 
 221

2

·2 hh

D
Kv


  

- En acords còncaus: 
 tan·2 2

2




Dhh

D
Kv  

On, 

vK : paràmetre de la paràbola (m). 

1h : altura del punt de vista de la calçada (m).  

2h : altura de l’objecte sobre la calçada (m). 

h : altura dels fars del vehicle (m). 

 :  angle que el raig de llum de major pendent del con de llum forma amb l’eix longitudinal del 

vehicle. 

D : distància de visibilitat requerida (m). 

12 ii  : Valor absolut de la diferència algebraica de les inclinacions de les rasants en tant per u. 

 

Pel contrari, si L és inferior a D, al valor del parametre Kv ve donat per les següents expressions: 

 

- En acords convexos: 
 

2
12

2

21

12

·22
ii

hh

ii

D
Kv







  

- En acords còncaus: 
 

2
12

2

12

tan·22
ii

Dhh

ii

D
Kv










 

 

Els paràmetres anteriors estan directament relacionats amb la distància de visibilitat requerida, que 

podria ser la de parada, la d’avançament o la de creuament. Per comprovar l’exigència de visibilitat de 

parada en els acords es consideren els següents valors: 1h =1,10 m; 2h =0,50 m; h =0,75 m;  =1º; i la 

distància de parada s’obté de la següent manera: 

 

 
 if

VtV
D

l

p

p






2546,3

2

 

 

On, 

pD : distància de parada (m). 

V : velocitat (km/h). 

lf : coeficient de fregament longitudinal roda-paviment. 

i : inclinació de la rasant (en tant per u). 



Annex número 5: Traçat 

 7 

pt : temps de percepció i reacció (s). 

 

El coeficient de fregament longitudinal roda-paviment s’obté de la següent taula: 

 

V (km/h) 40 50 60 

lf  0,432 0,411 0,390 
 

Taula 5.1. Valors del coeficient de fregament longitudinal. 

 
b) Paràmetre mínim per motius estètics 

 
Par tal de que un acord sigui adequadament perceptible és necessari que tingui una longitud mínima 

corresponent a un temps de recorregut mínim. Per aquest efecte, es considera un temps de 3,6 s, que 

equival a dir que la longitud de l’acord en m segui superior a la velocitat específica en km/h. 

 

 pVL     


p

v

V
K   

 

On, 

vK : paràmetre de l’acord vertical (m). 

L : longitud de l’acord vertical (m). 

pV : velocitat de projecte (km/h). 

12 ii  : Valor absolut de la diferència algebraica de les inclinacions de les rasants en tant per u. 

En el cas particular del nou traçat que es projecta, hi ha un condicionant addicional que afecta 

directament al disseny del traçat en alçat. Es tracta de la condició proposada pel Servei de Xarxa Viària 

Local de la Diputació de Girona de mirar de què la nova rasant permeti aprofitar tant com es pugui el 

ferm de la carretera existent, sense haver de rebaixar en cap punt la cota de la rasant existent. Per 

assolir aquesta condició es procura que en qualsevol secció que coincideixin els dos traçats, la nova 

plataforma quedi com a mínim a la mateixa cota que el ferm existent, buscant el màxim ajust a aquesta 

condició.  

 

Per altra banda també ha calgut forçar la rasant per disposar el tauler del pont del PK 1+310.  

 

En la següent taula es defineix la rasant proposada: 

 

 

P.K. Cota (m) Kv (m) Pendent Canvi pendent T. Acord Longitud (m) 
0+000.00 114,949 0 -5.67%       
0+068.95 111,037 4335 -2.64% 3.04% Concau 131,655 
0+302.29 104,887 9060 -1.10% 1.54% Concau 139,416 
0+507.21 102,64 8250 0.87% 1.97% Concau 162,363 
0+672.82 104,082 2290 -6.00% 6.87% Convex 157,259 
0+876.67 91,86 5350 -3.09% 2.90% Concau 155,215 
1+017.50 87,501 1560 -6.77% 3.67% Convex 57,329 
1+189.03 75,889 4430 -4.35% 2.42% Concau 107,354 
1+287.02 71,63 895 0.00% 4.35% Concau 38,901 
1+380.52 71,63 2050 2.52% 2.52% Concau 51,595 
1+504.86 74,76 1785 -1.02% 3.54% Convex 63,185 
1+655.13 73,222 14885 0.55% 1.57% Concau 233,646 
1+815.37 74,098 0         

 

Taula 5.1. Llistat de la rasant. 

 

Els paràmetres de les paràboles pels acords verticals del traçat en estudi es calculen amb l’ajut dels 

fulls de càlcul que s’adjunten al final d’aquest annex.  

 

 

6.   VISIBILITAT  
 
Per tal de que les diferents maniobres es puguin efectuar de manera segura es requereix una visibilitat 

mínima que depèn de la velocitat dels vehicles i del tipus de maniobra.  

 

6.1.  Visibilitat de parada  
 

Es considera com a visibilitat de parada la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la posició 

d’un vehicle que circula cap a aquest obstacle, en absència d’altre vehicles entremig, des del moment 

en que el pugui visualitzar sense que després desaparegui de la seva vista fins que arribi al mateix.  

 

Segons la instrucció 3.2-IC l’alçada de l’obstacle serà de 50cm, podent-se situar en qualsevol punt de 

la secció transversal del carril, i l’alçada del punt de vista del conductor sobre la calçada serà de 1,1m, 

situat a 1,5m de l’extrem esquerra del carril pel costat interior i en el sentit de la marxa. La distància del 

punt de vista a l’obstacle es mesurarà al llarg de l’eix de la calçada traçada.  
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La visibilitat de parada ha de ser igual o superior a la distància de parada mínima, calculada amb la 

següent fórmula: 

 

 if

VtV
D

l

p

p






2546,3

2

  

 

On, 

p
D : distància de parada (m). 

V : velocitat; en aquest cas 60 km/h. 

l
f : coeficient de fricció roda-paviment; per a 60 km/h és igual a 0,390. 

i : inclinació de la rasant (en tant per u). 

p
t : temps de percepció i reacció; es pren un valor de 2 segons.  

 

En la següent taula es mostra el comparatiu entre la distància de parada i la visibilitat en els dos sentits 

de circulació:  

 

PK 
Inclinació 
rasant % 

Visibilitat 
sentit eix 

Distancia de 
parada sentit eix 

Visibilitat 
sentit inv. 

Distancia de 
parada sentit inv. 

0+000,00 -5,67 115,433 75,857 PK final 65,062 

0+010,00 -5,67 112,285 75,857 PK final 65,062 

0+020,00 -5,67 109,389 75,857 PK final 65,062 

0+030,00 -5,67 103,876 75,857 PK final 65,062 

0+040,00 -5,67 97,605 75,857 PK final 65,062 

0+050,00 -5,67 91,825 75,857 PK final 65,062 

0+060,00 -5,67 86,884 75,857 PK final 65,062 

0+070,00 -2,64 83,092 72,314 PK final 67,371 

0+080,00 -2,64 80,868 72,314 PK final 67,371 

0+090,00 -2,64 76,927 72,314 PK final 67,371 

0+100,00 -2,64 75,262 72,314 PK final 67,371 

0+110,00 -2,64 78,933 72,314 PK final 67,371 

0+120,00 -2,64 86,771 72,314 PK final 67,371 

0+130,00 -2,64 98,239 72,314 PK final 67,371 

0+140,00 -2,64 105,957 72,314 123,683 67,371 

0+150,00 -2,64 128,765 72,314 111,444 67,371 

0+160,00 -2,64 476,449 72,314 99,972 67,371 

0+170,00 -2,64 466,533 72,314 93,513 67,371 

0+180,00 -2,64 456,523 72,314 90,792 67,371 

0+190,00 -2,64 446,424 72,314 86,808 67,371 

0+200,00 -2,64 436,255 72,314 87,325 67,371 

0+210,00 -2,64 426,013 72,314 91,209 67,371 

0+220,00 -2,64 415,699 72,314 96,177 67,371 

0+230,00 -2,64 405,377 72,314 101,936 67,371 

0+240,00 -2,64 395,021 72,314 107,476 67,371 

0+250,00 -2,64 384,677 72,314 114,257 67,371 

0+260,00 -2,64 374,344 72,314 122,121 67,371 

0+270,00 -2,64 363,997 72,314 129,124 67,371 

0+280,00 -2,64 353,649 72,314 135,512 67,371 

0+290,00 -2,64 343,315 72,314 142,901 67,371 

0+300,00 -2,64 333,01 72,314 151,334 67,371 

0+310,00 -1,1 322,746 70,730 160,576 68,678 

0+320,00 -1,1 312,53 70,730 170,415 68,678 

0+330,00 -1,1 302,361 70,730 180,706 68,678 

0+340,00 -1,1 292,244 70,730 191,366 68,678 

0+350,00 -1,1 282,176 70,730 202,329 68,678 

0+360,00 -1,1 272,152 70,730 213,466 68,678 

0+370,00 -1,1 262,139 70,730 224,664 68,678 

0+380,00 -1,1 252,13 70,730 235,817 68,678 

0+390,00 -1,1 242,147 70,730 246,86 68,678 

0+400,00 -1,1 232,177 70,730 257,752 68,678 

0+410,00 -1,1 222,211 70,730 268,588 68,678 

0+420,00 -1,1 212,25 70,730 279,378 68,678 

0+430,00 -1,1 202,295 70,730 290,055 68,678 

0+440,00 -1,1 192,363 70,730 300,472 68,678 

0+450,00 -1,1 182,464 70,730 310,874 68,678 

0+460,00 -1,1 172,606 70,730 321,263 68,678 

0+470,00 -1,1 162,799 70,730 331,64 68,678 

0+480,00 -1,1 153,059 70,730 341,947 68,678 

0+490,00 -1,1 143,408 70,730 352,152 68,678 

0+500,00 -1,1 133,877 70,730 362,351 68,678 

0+510,00 0,87 124,518 68,882 372,545 70,504 

0+520,00 0,87 115,412 68,882 382,734 70,504 

0+530,00 0,87 106,705 68,882 392,92 70,504 

0+540,00 0,87 98,68 68,882 403,103 70,504 

0+550,00 0,87 91,454 68,882 413,288 70,504 

0+560,00 0,87 85,735 68,882 423,46 70,504 

0+570,00 0,87 82,881 68,882 433,576 70,504 

0+580,00 0,87 82,112 68,882 443,601 70,504 

0+590,00 0,87 81,866 68,882 453,512 70,504 

0+600,00 0,87 82,015 68,882 463,318 70,504 

0+610,00 0,87 84,687 68,882 473,02 70,504 
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0+620,00 0,87 93,606 68,882 482,632 70,504 

0+630,00 0,87 104,819 68,882 492,168 70,504 

0+640,00 0,87 109,149 68,882 501,58 70,504 

0+650,00 0,87 111,426 68,882 510,604 70,504 

0+660,00 0,87 113,882 68,882 113,382 70,504 

0+670,00 0,87 105,07 68,882 94,593 70,504 

0+680,00 -6 97,441 76,283 93,87 64,829 

0+690,00 -6 91,494 76,283 93,832 64,829 

0+700,00 -6 87,379 76,283 94,603 64,829 

0+710,00 -6 336,592 76,283 96,632 64,829 

0+720,00 -6 331,569 76,283 100,956 64,829 

0+730,00 -6 329,631 76,283 106,389 64,829 

0+740,00 -6 319,885 76,283 112,971 64,829 

0+750,00 -6 309,683 76,283 120,355 64,829 

0+760,00 -6 299,114 76,283 113,894 64,829 

0+770,00 -6 288,477 76,283 113,048 64,829 

0+780,00 -6 277,753 76,283 115,12 64,829 

0+790,00 -6 266,839 76,283 111,981 64,829 

0+800,00 -6 255,605 76,283 102,272 64,829 

0+810,00 -6 244,237 76,283 103 64,829 

0+820,00 -6 232,928 76,283 83,697 64,829 

0+830,00 -6 221,693 76,283 91,654 64,829 

0+840,00 -6 210,698 76,283 100,372 64,829 

0+850,00 -6 199,965 76,283 109,364 64,829 

0+860,00 -6 189,385 76,283 118,59 64,829 

0+870,00 -6 178,975 76,283 128,031 64,829 

0+880,00 -3,09 168,753 72,802 137,617 67,007 

0+890,00 -3,09 158,771 72,802 147,303 67,007 

0+900,00 -3,09 149,092 72,802 157,063 67,007 

0+910,00 -3,09 139,817 72,802 166,879 67,007 

0+920,00 -3,09 131,137 72,802 176,737 67,007 

0+930,00 -3,09 123,222 72,802 186,629 67,007 

0+940,00 -3,09 116,589 72,802 196,548 67,007 

0+950,00 -3,09 113,062 72,802 206,489 67,007 

0+960,00 -3,09 113 72,802 216,445 67,007 

0+970,00 -3,09 119,677 72,802 226,407 67,007 

0+980,00 -3,09 150,588 72,802 236,373 67,007 

0+990,00 -3,09 142,886 72,802 246,341 67,007 

1+000,00 -3,09 136,192 72,802 328,014 67,007 

1+010,00 -3,09 130,806 72,802 338,129 67,007 

1+020,00 -6,77 795,365 77,309 276,123 64,300 

1+030,00 -6,77 785,365 77,309 286,007 64,300 

1+040,00 -6,77 775,365 77,309 295,875 64,300 

1+050,00 -6,77 765,365 77,309 305,731 64,300 

1+060,00 -6,77 755,365 77,309 139,814 64,300 

1+070,00 -6,77 745,365 77,309 113,989 64,300 

1+080,00 -6,77 735,365 77,309 112,953 64,300 

1+090,00 -4,35 725,365 74,237 115,905 66,028 

1+100,00 -4,35 715,365 74,237 121,382 66,028 

1+110,00 -4,35 705,365 74,237 128,247 66,028 

1+120,00 -4,35 695,365 74,237 135,026 66,028 

1+130,00 -4,35 685,365 74,237 142,299 66,028 

1+140,00 -4,35 675,365 74,237 149,977 66,028 

1+150,00 -4,35 665,365 74,237 157,836 66,028 

1+160,00 -4,35 655,365 74,237 166,277 66,028 

1+170,00 -4,35 645,365 74,237 176,012 66,028 

1+180,00 -4,35 635,365 74,237 173,119 66,028 

1+190,00 -4,35 625,365 74,237 192,381 66,028 

1+200,00 -4,35 615,365 74,237 136,218 66,028 

1+210,00 -4,35 605,365 74,237 143,449 66,028 

1+220,00 -4,35 595,365 74,237 151,403 66,028 

1+230,00 -4,35 585,365 74,237 159,814 66,028 

1+240,00 -4,35 575,365 74,237 168,507 66,028 

1+250,00 -4,35 565,365 74,237 177,412 66,028 

1+260,00 -4,35 555,365 74,237 186,496 66,028 

1+270,00 -4,35 545,365 74,237 195,736 66,028 

1+280,00 -4,35 535,365 74,237 205,195 66,028 

1+290,00 0 525,365 69,675 214,864 69,675 

1+300,00 0 515,365 69,675 224,705 69,675 

1+310,00 0 505,365 69,675 234,687 69,675 

1+320,00 0 495,365 69,675 244,738 69,675 

1+330,00 0 485,365 69,675 254,826 69,675 

1+340,00 0 475,365 69,675 264,943 69,675 

1+350,00 0 465,365 69,675 275,088 69,675 

1+360,00 0 455,365 69,675 285,254 69,675 

1+370,00 0 445,365 69,675 361,643 69,675 

1+380,00 0 435,365 69,675 372,459 69,675 

1+390,00 2,52 425,365 67,469 383,386 72,185 

1+400,00 2,52 415,365 67,469 394,435 72,185 

1+410,00 2,52 405,365 67,469 405,609 72,185 

1+420,00 2,52 395,365 67,469 416,817 72,185 

1+430,00 2,52 385,365 67,469 441,449 72,185 

1+440,00 2,52 375,365 67,469 501,938 72,185 

1+450,00 2,52 365,365 67,469 511,937 72,185 

1+460,00 2,52 355,365 67,469 521,943 72,185 

1+470,00 2,52 345,365 67,469 531,961 72,185 
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1+480,00 2,52 335,365 67,469 541,99 72,185 

1+490,00 2,52 325,365 67,469 552,027 72,185 

1+500,00 2,52 315,365 67,469 562,075 72,185 

1+510,00 -1,02 305,365 70,651 572,134 68,749 

1+520,00 -1,02 295,365 70,651 582,204 68,749 

1+530,00 -1,02 285,365 70,651 592,284 68,749 

1+540,00 -1,02 275,365 70,651 602,374 68,749 

1+550,00 -1,02 265,365 70,651 612,484 68,749 

1+560,00 -1,02 255,365 70,651 622,616 68,749 

1+570,00 -1,02 245,365 70,651 632,77 68,749 

1+580,00 -1,02 235,365 70,651 642,946 68,749 

1+590,00 -1,02 225,365 70,651 653,145 68,749 

1+600,00 -1,02 215,365 70,651 663,362 68,749 

1+610,00 -1,02 205,365 70,651 214,664 68,749 

1+620,00 -1,02 195,365 70,651 218,545 68,749 

1+630,00 -1,02 185,365 70,651 226,203 68,749 

1+640,00 -1,02 175,365 70,651 234,588 68,749 

1+650,00 -1,02 165,365 70,651 243,444 68,749 

1+660,00 0,55 155,365 69,170 252,554 70,195 

1+670,00 0,55 145,365 69,170 261,544 70,195 

1+680,00 0,55 135,365 69,170 270,662 70,195 

1+690,00 0,55 125,365 69,170 279,925 70,195 

1+700,00 0,55 115,365 69,170 289,351 70,195 

1+710,00 0,55 105,365 69,170 298,861 70,195 

1+720,00 0,55 95,365 69,170 308,189 70,195 

1+730,00 0,55 85,365 69,170 317,385 70,195 

1+740,00 0,55 75,365 69,170 327,013 70,195 

1+750,00 0,55 PK final 69,170 337,065 70,195 

1+760,00 0,55 PK final 69,170 347,224 70,195 

1+770,00 0,55 PK final 69,170 357,492 70,195 

1+780,00 0,55 PK final 69,170 367,888 70,195 

1+790,00 0,55 PK final 69,170 378,327 70,195 

1+800,00 0,55 PK final 69,170 388,68 70,195 

1+810,00 0,55 PK final 69,170 400,506 70,195 

1+815,37 0,55 PK final 69,170 405,506 70,195 
 

Taula 6.1. Visibilitat de parada. 

 

Com es pot veure en tots els punts es compleix la distància requerida de visibilitat. Per tant podem 

donar per bo el disseny d’aquest nou traçat en aquest aspecte.  

 

 

 

6.2.  Visibilitat d’avançament  
 
Es defineix com a distància d’avançament la necessària perquè un vehicle pugui avançar-ne a un altre 

que circula a menor velocitat, en presència d’un tercer que circula en sentit contrari.  

 

Segons la instrucció de traçat es prendrà una distància màxima per iniciar  la prohibició d’avançament 

de 100 metres per a carreteres amb 60 km/h de velocitat de projecte i una distància mínima per 

finalitzar aquesta prohibició de 220 metres. Essent la longitud mínima de qualsevol tram de marca vial 

discontinua també de 220 metres.  

 
Per determinar la visibilitat d’avançament de la carretera projectada es considera el punt de vista del 

conductor a 1,1m d’alçada sobre la calçada, tant del vehicle que avança com pel que circula en el sentit 

contrari, situats a 1,50 m de l’eix que separa ambdós sentits de circulació per l’interior dels respectius 

carrils. I la distància entre aquest dos vehicles es mesura al llarg del propi eix de la carretera.  

 
En la següent taula es mostra el llistat de visibilitat amb aquestes condicions i es marquen els trams on 

es compleixen els criteris de la distància mínima d’avançament.  

 

PK Sentit eix Sent. invers 

0+000.00 169,699 PK Final 

0+010.00 160,516 PK Final 

0+020.00 151,245 PK Final 

0+030.00 132,374 PK Final 

0+040.00 122,122 PK Final 

0+050.00 118,143 PK Final 

0+060.00 112,728 PK Final 

0+070.00 105,479 PK Final 

0+080.00 102,933 PK Final 

0+090.00 98,721 PK Final 

0+100.00 97,374 PK Final 

0+110.00 100,936 PK Final 

0+120.00 111,135 PK Final 

0+130.00 130,606 PK Final 

0+140.00 157,867 PK Final 

0+150.00 >270 PK Final 

0+160.00 >270 123,221 

0+170.00 >270 117,386 

0+180.00 >270 103,808 

0+190.00 >270 97,926 
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0+200.00 >270 97,917 

0+210.00 >270 100,908 

0+220.00 >270 105,173 

0+230.00 >270 110,967 

0+240.00 >270 116,219 

0+250.00 >270 123,01 

0+260.00 >270 130,799 

0+270.00 >270 137,727 

0+280.00 >270 144,313 

0+290.00 >270 151,923 

0+300.00 >270 160,463 

0+310.00 >270 169,697 

0+320.00 >270 179,512 

0+330.00 >270 189,846 

0+340.00 >270 200,493 

0+350.00 >270 211,392 

0+360.00 >270 222,444 

0+370.00 >270 233,543 

0+380.00 >270 244,589 

0+390.00 >270 255,547 

0+400.00 268,403 266,41 

0+410.00 258,261 >270 

0+420.00 248,104 >270 

0+430.00 237,931 >270 

0+440.00 227,775 >270 

0+450.00 217,65 >270 

0+460.00 207,564 >270 

0+470.00 197,526 >270 

0+480.00 187,549 >270 

0+490.00 177,647 >270 

0+500.00 167,846 >270 

0+510.00 158,053 >270 

0+520.00 148,174 >270 

0+530.00 138,538 >270 

0+540.00 129,255 >270 

0+550.00 120,424 >270 

0+560.00 113,103 >270 

0+570.00 108,33 >270 

0+580.00 106,74 >270 

0+590.00 106,993 >270 

0+600.00 108,911 >270 

0+610.00 117,118 >270 

0+620.00 141,372 >270 

0+630.00 140,657 >270 

0+640.00 144,14 >270 

0+650.00 137,206 >270 

0+660.00 131,763 >270 

0+670.00 130,237 118,662 

0+680.00 >270 107,365 

0+690.00 >270 106,606 

0+700.00 >270 107,251 

0+710.00 >270 109,371 

0+720.00 >270 113,215 

0+730.00 >270 119,151 

0+740.00 >270 126,111 

0+750.00 >270 134,659 

0+760.00 >270 141,612 

0+770.00 >270 140,756 

0+780.00 >270 142,787 

0+790.00 >270 132,423 

0+800.00 >270 130,363 

0+810.00 >270 141,782 

0+820.00 263,75 153,716 

0+830.00 251,606 165,97 

0+840.00 239,927 178,592 

0+850.00 228,584 190,976 

0+860.00 217,525 203,235 

0+870.00 206,776 215,724 

0+880.00 196,375 228,434 

0+890.00 186,408 241,109 

0+900.00 176,991 251,15 

0+910.00 168,313 261,054 

0+920.00 160,673 >270 

0+930.00 154,263 >270 

0+940.00 150,546 >270 

0+950.00 152,248 >270 

0+960.00 165,68 >270 

0+970.00 184,883 >270 

0+980.00 176,824 >270 

0+990.00 >270 >270 

1+000.00 >270 >270 

1+010.00 >270 >270 

1+020.00 >270 >270 

1+030.00 >270 >270 

1+040.00 >270 >270 

1+050.00 >270 >270 
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1+060.00 >270 >270 

1+070.00 >270 >270 

1+080.00 >270 161,81 

1+090.00 >270 150,806 

1+100.00 >270 151,845 

1+110.00 >270 156,29 

1+120.00 >270 162,235 

1+130.00 >270 169,278 

1+140.00 >270 177,108 

1+150.00 >270 185,809 

1+160.00 >270 197,586 

1+170.00 >270 213,374 

1+180.00 >270 209,468 

1+190.00 >270 209,849 

1+200.00 >270 213,066 

1+210.00 >270 235,519 

1+220.00 >270 242,802 

1+230.00 >270 249,298 

1+240.00 >270 256,186 

1+250.00 >270 263,31 

1+260.00 >270 >270 

1+270.00 >270 >270 

1+280.00 >270 >270 

1+290.00 >270 >270 

1+300.00 >270 >270 

1+310.00 >270 >270 

1+320.00 >270 >270 

1+330.00 >270 >270 

1+340.00 >270 >270 

1+350.00 >270 >270 

1+360.00 >270 >270 

1+370.00 >270 >270 

1+380.00 >270 >270 

1+390.00 >270 >270 

1+400.00 >270 >270 

1+410.00 >270 >270 

1+420.00 >270 >270 

1+430.00 >270 >270 

1+440.00 >270 >270 

1+450.00 >270 >270 

1+460.00 >270 >270 

1+470.00 >270 >270 

1+480.00 >270 >270 

1+490.00 >270 >270 

1+500.00 >270 >270 

1+510.00 >270 >270 

1+520.00 >270 >270 

1+530.00 >270 >270 

1+540.00 >270 >270 

1+550.00 PK Final >270 

1+560.00 PK Final >270 

1+570.00 PK Final >270 

1+580.00 PK Final >270 

1+590.00 PK Final >270 

1+600.00 PK Final >270 

1+610.00 PK Final >270 

1+620.00 PK Final >270 

1+630.00 PK Final >270 

1+640.00 PK Final >270 

1+650.00 PK Final >270 

1+660.00 PK Final >270 

1+670.00 PK Final >270 

1+680.00 PK Final >270 

1+690.00 PK Final >270 

1+700.00 PK Final >270 

1+710.00 PK Final >270 

1+720.00 PK Final >270 

1+730.00 PK Final >270 

1+740.00 PK Final >270 

1+750.00 PK Final >270 

1+760.00 PK Final >270 

1+770.00 PK Final >270 

1+780.00 PK Final >270 

1+790.00 PK Final >270 

1+800.00 PK Final >270 

1+810.00 PK Final >270 

1+815.37 PK Final >270 
 

Taula 6.2. Visibilitat d’avançament. 

 

 
7.   COORDINACIÓ DE TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT 
 
La correcta coordinació entre el traçat en planta i alçat de la carretera és imprescindible per tal que 

l’usuari pugui circular amb l’adequada comoditat i seguretat. Amb una correcte coordinació s’evita que 
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hi hagi punts amb dificultats en la percepció del traçat; sobretot s’ha de procurar que en cap moment el 

conductor pugui visualitzar dos trams de la carretera i que perdi la visibilitat d’un altre tram situat 

entremig d’aquests dos. 

 

En l’apartat anterior s’han verificat les distàncies de visibilitat i de manera complementària s’ha fet un 

model 3D del traçat de projecte per poder simular el recorregut per a la futura carretera, i així poder 

verificar que en tot moment hi hagi una bona percepció del traçat.  

 

 
Figura 7.1. Recorregut virtual per la carretera projectada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀLCUL DE LES CLOTOIDES 



 

 

CÀLCUL DE LA LONGITUD I PARÀMETRE MÍNIM DE LES 
CLOTOIDES   
  
Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 0+007.95 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 142 
p: Peralt de la corba (%): 3,9 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 3,9 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 72,9 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 37,5 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 44,8 
Longitud L per transició de peralt (m): 14,2 
Paràmetre A per percepció visual (m): 76,6 
Longitud L per percepció visual (m): 41,3 
Longitud L màxima (m):  61,9 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 0+049.95/0+177.28 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 172 
p: Peralt de la corba (%): 5 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 5 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 67,9 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 26,8 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 55,9 
Longitud L per transició de peralt (m): 18,1 
Paràmetre A per percepció visual (m): 88,4 
Longitud L per percepció visual (m): 45,4 
Longitud L màxima (m):  68,1 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 0+269.82/0+339.97 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 350 

p: Peralt de la corba (%): 2,5 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 2,5 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 67,6 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 13,1 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 56,4 
Longitud L per transició de peralt (m): 9,1 
Paràmetre A per percepció visual (m): 150,6 
Longitud L per percepció visual (m): 64,8 
Longitud L màxima (m):  97,2 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 0+549.36/0+677.62 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 237 
p: Peralt de la corba (%): 4 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 4 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 66,3 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 18,6 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 58,7 
Longitud L per transició de peralt (m): 14,5 
Paràmetre A per percepció visual (m): 112,4 
Longitud L per percepció visual (m): 53,3 
Longitud L màxima (m):  80,0 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 0+705.69/0+784.35 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 170 
p: Peralt de la corba (%): 5 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 5 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 68,0 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 27,2 



 

 

Paràmetre A per transició de peralt (m): 55,5 
Longitud L per transició de peralt (m): 18,1 
Paràmetre A per percepció visual (m): 87,6 
Longitud L per percepció visual (m): 45,2 
Longitud L màxima (m):  67,7 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 1+067.94/1+239.41 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 222,1 
p: Peralt de la corba (%): 4 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 4 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 67,4 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 20,4 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 56,8 
Longitud L per transició de peralt (m): 14,5 
Paràmetre A per percepció visual (m): 107,1 
Longitud L per percepció visual (m): 51,6 
Longitud L màxima (m):  77,4 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 1+280.48/1+344.31 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 290 
p: Peralt de la corba (%): 3 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 3 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 67,7 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 15,8 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 56,2 
Longitud L per transició de peralt (m): 10,9 
Paràmetre A per percepció visual (m): 130,8 
Longitud L per percepció visual (m): 59,0 
Longitud L màxima (m):  88,5 
 
 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 1+434.42/1+575.62 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 250 
p: Peralt de la corba (%): 3,5 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 3,5 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 67,6 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 18,3 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 56,4 
Longitud L per transició de peralt (m): 12,7 
Paràmetre A per percepció visual (m): 117,0 
Longitud L per percepció visual (m): 54,8 
Longitud L màxima (m):  82,2 
 

Característiques del tram   
PK: Punt quilomètric identificatiu del tram: 1+632.62 
Ve: Velocitat específica de la corva de radi menor (km/h): 60 
J: Variació màxima de l'acceleració centrífuga (m/s3): 0,7 
R: Radi de la corba (m): 500 
p: Peralt de la corba (%): 2 
d: distància entre l'eix de càlcul i el límit de la calçada més llunyà (m): 3 
Vp: Velocitat de projecte (km/h) 60 
pi: Peralt inicial amb signe, a l'inici de la clotoide(%) 0 
pf: Peralt final amb signe (%) 2 
k: Factor d'ajust en funció del número de carrils que giren 0,75 
Valors mínims   
Paràmetre A per variació de l'acceleració centrífuga (m): 65,4 
Longitud L per variació de l'acceleració centrífuga (m): 8,6 
Paràmetre A per transició de peralt (m): 60,2 
Longitud L per transició de peralt (m): 7,3 
Paràmetre A per percepció visual (m): 196,8 
Longitud L per percepció visual (m): 77,5 
Longitud L màxima (m):  116,2 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÀLCUL DELS ACORDS VERTICALS 
 

 



 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 68,950 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 75,86 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 55,4 
Kv concau_necessari 1.827,9 
L concau_mínima 47,82 
Kv concau_mínim 1.578,1 
En acords convexes:   
L convex_necessària 28,3 
Kv convex_necessari 933,2 
L convex_mínima -51,8 
Kv convex_mínim -1.709,6 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 1.980 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 4.335 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -5,670 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -2,640 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 3,275 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,03030 
Tangent T (m): 65,675 
Bisectriu d (m): 0,4975 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 134,625 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 302,290 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 

Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 72,31 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 26,6 
Kv concau_necessari 1.729,0 
L concau_mínima -51,76 
Kv concau_mínim -3.361,2 
En acords convexes:   
L convex_necessària 13,1 
Kv convex_necessari 848,0 
L convex_mínima -255,8 
Kv convex_mínim -16.610,0 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 3.896 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 9.060 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -2,640 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -1,100 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 232,528 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,01540 
Tangent T (m): 69,762 
Bisectriu d (m): 0,2686 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 372,052 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 507,210 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 70,73 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 33,2 
Kv concau_necessari 1.684,9 
L concau_mínima -9,26 
Kv concau_mínim -469,9 



 

 

En acords convexes:   
L convex_necessària 16,0 
Kv convex_necessari 811,3 
L convex_mínima -171,6 
Kv convex_mínim -8.708,6 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 3.046 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 8.250 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -1,100 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): 0,870 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 425,948 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,01970 
Tangent T (m): 81,263 
Bisectriu d (m): 0,4002 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 588,473 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: convex 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 672,820 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 76,28 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 126,4 
Kv concau_necessari 1.839,7 
L concau_mínima 106,52 
Kv concau_mínim 1.550,6 
En acords convexes:   
L convex_necessària 64,8 
Kv convex_necessari 943,7 
L convex_mínima 62,8 
Kv convex_mínim 914,2 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 873 
    

Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 2.290 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): 0,870 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -6,000 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 594,159 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,06870 
Tangent T (m): 78,662 
Bisectriu d (m): 1,3510 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 751,482 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 876,670 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 76,28 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 53,5 
Kv concau_necessari 1.839,7 
L concau_mínima 43,87 
Kv concau_mínim 1.507,6 
En acords convexes:   
L convex_necessària 27,5 
Kv convex_necessari 943,7 
L convex_mínima -59,3 
Kv convex_mínim -2.039,2 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 2.062 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 5.350 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -6,000 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -3,090 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 798,828 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,02910 
Tangent T (m): 77,843 



 

 

Bisectriu d (m): 0,5663 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 954,513 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: convex 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.017,500 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 77,31 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 68,8 
Kv concau_necessari 1.868,4 
L concau_mínima 67,69 
Kv concau_mínim 1.839,5 
En acords convexes:   
L convex_necessària 35,7 
Kv convex_necessari 969,2 
L convex_mínima -13,0 
Kv convex_mínim -351,9 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 1.630 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 1.560 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -3,090 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -6,770 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 988,796 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,03680 
Tangent T (m): 28,704 
Bisectriu d (m): 0,2641 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.046,204 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.189,030 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 

    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 77,31 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 45,2 
Kv concau_necessari 1.868,4 
L concau_mínima 22,44 
Kv concau_mínim 927,1 
En acords convexes:   
L convex_necessària 23,5 
Kv convex_necessari 969,2 
L convex_mínima -100,2 
Kv convex_mínim -4.140,3 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 2.479 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 4.430 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -6,770 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -4,350 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1.135,427 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,02420 
Tangent T (m): 53,603 
Bisectriu d (m): 0,3243 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.242,633 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.287,020 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 74,24 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   



 

 

En acrods concaus:   
L concau_necessària 77,5 
Kv concau_necessari 1.782,7 
L concau_mínima 77,40 
Kv concau_mínim 1.779,4 
En acords convexes:   
L convex_necessària 38,9 
Kv convex_necessari 893,7 
L convex_mínima 6,7 
Kv convex_mínim 154,4 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 1.379 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 895 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -4,350 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): 0,000 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1.267,554 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,04350 
Tangent T (m): 19,466 
Bisectriu d (m): 0,2117 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.306,486 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.380,520 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 72,19 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 43,5 
Kv concau_necessari 1.725,4 
L concau_mínima 24,53 
Kv concau_mínim 973,5 
En acords convexes:   
L convex_necessària 21,3 
Kv convex_necessari 845,0 
L convex_mínima -100,3 

Kv convex_mínim -3.981,4 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 2.381 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 2.050 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): 0,000 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): 2,520 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1.354,690 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,02520 
Tangent T (m): 25,830 
Bisectriu d (m): 0,1627 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.406,350 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: convex 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.504,860 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 72,19 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 61,1 
Kv concau_necessari 1.725,4 
L concau_mínima 59,06 
Kv concau_mínim 1.668,4 
En acords convexes:   
L convex_necessària 29,9 
Kv convex_necessari 845,0 
L convex_mínima -29,8 
Kv convex_mínim -842,5 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 1.695 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 1.785 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): 2,520 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): -1,020 



 

 

Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1.473,266 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,03540 
Tangent T (m): 31,595 
Bisectriu d (m): 0,2796 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.536,455 
 

 

Dades preliminars:   
Tipus d'acord: concau 
Punt Quilomètric del vèrtex de l'acord: 1.655,130 
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
    
Distancia de parada:   
Velocitat Específica Ve (km/h): 60 
Temps de reacció i percepció tp (seg): 2 
Coeficient de fregament longitudinal roda-paviment fl: 0,390 
Càlcul de la Distancia de parada Dp (m) segons 3.1-IC: 70,65 
    
Paràmetre mínim del acord Kv segons Norma 3.1-IC:   
Per raons de visibilitat   
En acrods concaus:   
L concau_necessària 26,4 
Kv concau_necessari 1.682,7 
L concau_mínima -47,64 
Kv concau_mínim -3.034,3 
En acords convexes:   
L convex_necessària 12,7 
Kv convex_necessari 809,5 
L convex_mínima -251,5 
Kv convex_mínim -16.017,0 
Per raons d'estètica en carreteres (percepció visual)   
L necessària 60 
Kv necessari 3.822 
    
Dades del traçat:   
Valor de Kv escollit: 14.885 
Pendent d'entrada i1 (%) (+ si puja, - si baixa): -1,020 
Pendent de sortida i2 (%) (+ si puja, - si baixa): 0,550 
Punt Quilomètric de la Tangent d'entrada: 1.538,283 
    
Càlcul de l'acord:   
Àngle Tita o Diferència de pendent (tant per ú): 0,01570 
Tangent T (m): 116,847 
Bisectriu d (m): 0,4586 
Punt Quilomètric de la Tangent de sortida: 1.771,977 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ANNEX NÚMERO 6- REPLANTEIG 



Annex número 6: Replanteig 

 1 

ANNEX NÚMERO 6: REPLANTEIG  

 

LLISTAT DE COORDENADES DE L’ALINEACIÓ EN PLANTA 
GIP-6226 Garrigàs – Arenys d’Empordà 

 
 

PK COORD. X COORD. Y COORD. Z 

0+000 496286,07 4670530,84 114,949 

0+010 496293,92 4670524,65 114,387 

0+020 496301,35 4670517,96 113,847 

0+030 496308,44 4670510,91 113,330 

0+040 496315,29 4670503,62 112,837 

0+050 496322,01 4670496,22 112,366 

0+060 496328,70 4670488,78 111,918 

0+070 496335,32 4670481,29 111,494 

0+080 496341,79 4670473,66 111,092 

0+090 496348,04 4670465,86 110,714 

0+100 496353,98 4670457,81 110,359 

0+110 496359,52 4670449,49 110,026 

0+120 496364,59 4670440,87 109,717 

0+130 496369,14 4670431,97 109,431 

0+140 496373,18 4670422,82 109,165 

0+150 496376,67 4670413,45 108,901 

0+160 496379,61 4670403,90 108,638 

0+170 496381,99 4670394,19 108,374 

0+180 496383,81 4670384,35 108,111 

0+190 496385,08 4670374,44 107,847 

0+200 496385,90 4670364,47 107,583 

0+210 496386,35 4670354,48 107,320 

0+220 496386,54 4670344,48 107,056 

0+230 496386,57 4670334,48 106,793 

0+240 496386,52 4670324,48 106,532 

0+250 496386,46 4670314,48 106,282 

0+260 496386,40 4670304,48 106,043 

0+270 496386,34 4670294,48 105,816 

0+280 496386,30 4670284,48 105,599 

0+290 496386,35 4670274,48 105,393 

0+300 496386,57 4670264,49 105,199 

0+310 496387,05 4670254,50 105,015 

0+320 496387,81 4670244,53 104,842 

0+330 496388,86 4670234,58 104,681 

0+340 496390,19 4670224,67 104,530 

0+350 496391,78 4670214,80 104,391 

0+360 496393,58 4670204,96 104,262 

0+370 496395,48 4670195,15 104,145 

0+380 496397,42 4670185,34 104,035 

0+390 496399,35 4670175,53 103,925 

0+400 496401,29 4670165,71 103,816 

0+410 496403,22 4670155,90 103,706 

0+420 496405,16 4670146,09 103,596 

0+430 496407,09 4670136,28 103,487 

0+440 496409,03 4670126,47 103,389 

0+450 496410,96 4670116,66 103,302 

0+460 496412,90 4670106,85 103,227 

0+470 496414,83 4670097,04 103,165 

0+480 496416,77 4670087,23 103,115 

0+490 496418,71 4670077,42 103,076 

0+500 496420,64 4670067,60 103,050 

0+510 496422,58 4670057,79 103,036 

0+520 496424,51 4670047,98 103,035 

0+530 496426,45 4670038,17 103,045 

0+540 496428,38 4670028,36 103,067 

0+550 496430,32 4670018,55 103,102 

0+560 496432,22 4670008,73 103,148 

0+570 496433,97 4669998,89 103,207 

0+580 496435,41 4669988,99 103,278 

0+590 496436,45 4669979,05 103,361 

0+600 496437,06 4669969,07 103,441 

0+610 496437,25 4669959,07 103,481 

0+620 496437,02 4669949,07 103,477 

0+630 496436,37 4669939,09 103,430 

0+640 496435,30 4669929,15 103,338 

0+650 496433,81 4669919,27 103,204 

0+660 496431,90 4669909,45 103,025 

0+670 496429,59 4669899,72 102,803 

0+680 496426,86 4669890,10 102,537 

0+690 496423,77 4669880,59 102,228 

0+700 496420,47 4669871,15 101,875 

0+710 496417,08 4669861,75 101,478 

0+720 496413,75 4669852,32 101,038 

0+730 496410,62 4669842,82 100,554 

0+740 496407,85 4669833,21 100,026 

0+750 496405,57 4669823,47 99,455 
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0+760 496403,86 4669813,62 98,855 

0+770 496402,74 4669803,69 98,256 

0+780 496402,20 4669793,70 97,656 

0+790 496402,25 4669783,70 97,057 

0+800 496402,80 4669773,72 96,457 

0+810 496403,69 4669763,76 95,869 

0+820 496404,79 4669753,82 95,299 

0+830 496405,95 4669743,89 94,748 

0+840 496407,11 4669733,96 94,215 

0+850 496408,27 4669724,02 93,701 

0+860 496409,43 4669714,09 93,206 

0+870 496410,59 4669704,16 92,730 

0+880 496411,75 4669694,23 92,272 

0+890 496412,91 4669684,29 91,833 

0+900 496414,07 4669674,36 91,413 

0+910 496415,23 4669664,43 91,011 

0+920 496416,39 4669654,50 90,629 

0+930 496417,55 4669644,56 90,264 

0+940 496418,71 4669634,63 89,919 

0+950 496419,87 4669624,70 89,592 

0+960 496421,03 4669614,77 89,281 

0+970 496422,19 4669604,83 88,971 

0+980 496423,35 4669594,90 88,662 

0+990 496424,52 4669584,97 88,352 

1+000 496425,68 4669575,04 88,003 

1+010 496426,84 4669565,10 87,590 

1+020 496428,00 4669555,17 87,113 

1+030 496429,16 4669545,24 86,571 

1+040 496430,32 4669535,31 85,966 

1+050 496431,48 4669525,37 85,301 

1+060 496432,64 4669515,44 84,624 

1+070 496433,80 4669505,51 83,947 

1+080 496434,92 4669495,57 83,270 

1+090 496435,92 4669485,62 82,593 

1+100 496436,68 4669475,65 81,916 

1+110 496437,08 4669465,66 81,239 

1+120 496437,05 4669455,66 80,562 

1+130 496436,57 4669445,67 79,885 

1+140 496435,64 4669435,72 79,211 

1+150 496434,26 4669425,82 78,556 

1+160 496432,44 4669415,98 77,923 

1+170 496430,17 4669406,24 77,313 

1+180 496427,47 4669396,62 76,726 

1+190 496424,34 4669387,12 76,161 

1+200 496420,79 4669377,77 75,618 

1+210 496416,82 4669368,60 75,099 

1+220 496412,44 4669359,61 74,601 

1+230 496407,66 4669350,83 74,127 

1+240 496402,49 4669342,27 73,675 

1+250 496396,96 4669333,94 73,239 

1+260 496391,15 4669325,80 72,805 

1+270 496385,16 4669317,79 72,373 

1+280 496379,08 4669309,85 72,022 

1+290 496372,99 4669301,92 71,782 

1+300 496366,99 4669293,92 71,653 

1+310 496361,16 4669285,79 71,630 

1+320 496355,59 4669277,49 71,630 

1+330 496350,31 4669269,00 71,630 

1+340 496345,32 4669260,33 71,630 

1+350 496340,63 4669251,50 71,630 

1+360 496336,19 4669242,54 71,637 

1+370 496331,91 4669233,50 71,687 

1+380 496327,69 4669224,44 71,786 

1+390 496323,47 4669215,37 71,934 

1+400 496319,25 4669206,31 72,130 

1+410 496315,03 4669197,24 72,372 

1+420 496310,81 4669188,17 72,624 

1+430 496306,59 4669179,11 72,875 

1+440 496302,37 4669170,04 73,127 

1+450 496298,19 4669160,96 73,379 

1+460 496294,10 4669151,83 73,630 

1+470 496290,19 4669142,63 73,882 

1+480 496286,50 4669133,33 74,121 

1+490 496283,11 4669123,93 74,307 

1+500 496280,09 4669114,40 74,437 

1+510 496277,44 4669104,75 74,511 

1+520 496275,19 4669095,01 74,529 

1+530 496273,33 4669085,18 74,491 

1+540 496271,86 4669075,29 74,400 

1+550 496270,79 4669065,35 74,302 

1+560 496270,11 4669055,38 74,211 

1+570 496269,84 4669045,38 74,127 

1+580 496269,96 4669035,38 74,049 

1+590 496270,46 4669025,39 73,978 

1+600 496271,25 4669015,43 73,914 

1+610 496272,27 4669005,48 73,857 
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1+620 496273,44 4668995,55 73,806 

1+630 496274,71 4668985,63 73,762 

1+640 496275,99 4668975,71 73,725 

1+650 496277,22 4668965,79 73,694 

1+660 496278,33 4668955,85 73,670 

1+670 496279,26 4668945,89 73,653 

1+680 496279,99 4668935,92 73,642 

1+690 496280,51 4668925,93 73,639 

1+700 496280,84 4668915,94 73,642 

1+710 496280,97 4668905,94 73,651 

1+720 496280,92 4668895,94 73,668 

1+730 496280,84 4668885,94 73,691 

1+740 496280,76 4668875,94 73,721 

1+750 496280,67 4668865,94 73,757 

1+760 496280,59 4668855,94 73,801 

1+770 496280,53 4668845,94 73,851 

1+780 496280,64 4668835,94 73,905 

1+790 496280,90 4668825,94 73,960 

1+800 496281,00 4668815,95 74,014 

1+810 496280,94 4668805,95 74,069 

1+815,37 496280,90 4668800,58 74,098 

 
 
 

Desviament provisional PK 0+620 
 

PK COORD. X COORD. Y COORD. Z 

0+000 496.436,588 4.669.951,403 103,342 

0+010 496.433,991 4.669.941,764 103,306 

0+020 496.429,619 4.669.932,782 103,219 

0+030 496.426,111 4.669.923,439 103,079 

0+040 496.424,283 4.669.913,611 102,927 

0+050 496.422,191 4.669.903,833 102,896 

0+060 496.419,613 4.669.894,172 102,807 

0+070 496.416,556 4.669.884,652 102,593 

0+080 496.413,026 4.669.875,297 102,254 

0+090 496.409,807 4.669.865,840 101,791 

0+092,01 496.409,348 4.669.863,878 101,684 

 
 
 
 
 
 

Desviament provisional PK 1+200 
 

PK COORD. X COORD. Y COORD. Z 

0+000 496.417,672 4.669.372,221 75,208 

0+010 496.410,589 4.669.365,161 74,669 

0+020 496.403,506 4.669.358,102 74,117 

0+030 496.396,423 4.669.351,042 73,342 

0+040 496.389,341 4.669.343,983 72,376 

0+050 496.382,258 4.669.336,924 71,405 

0+060 496.375,175 4.669.329,864 70,451 

0+070 496.368,098 4.669.322,799 69,719 

0+080 496.361,472 4.669.315,315 69,273 

0+090 496.355,626 4.669.307,207 69,113 

0+100 496.350,598 4.669.298,567 69,175 

0+110 496.345,834 4.669.289,775 69,547 

0+120 496.341,411 4.669.280,810 70,253 

0+130 496.337,899 4.669.271,452 71,065 

0+140 496.335,338 4.669.261,790 71,555 

0+150 496.333,530 4.669.251,955 71,710 

0+160 496.331,775 4.669.242,110 71,717 

0+170 496.330,020 4.669.232,265 71,776 

0+173,23 496.329,452 4.669.229,082 71,803 
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Les profunditats a les que es fa referència en aquesta taula, corresponen a profunditats relatives 

mesurades en la vertical de l’excavació i referides a la cota de la superfície topogràfica en el mateix 

punt d’excavació. 
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EXPEDIENT 1807511
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00038 Ctra.de Garrigàs a Arenys d'Empordà C/ Pla de Vidreres, Nau 1          

18-GTC297                          
POBLACIÓ GARRIGÀS                           17411 VIDRERES                           

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Llims argilosos amb sorres

PROCEDÈNCIA CATA C-1

REFERÈNCIA MC-1.1

COTES 1,50 - 1,80 m

Vic, a 

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

Cap d'Àmbit de Vials VS

Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

B00014          

B00017          

C10010          

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

12/06/2018

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modificat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          
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LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ, AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 EN DATA 13/02/2012 I AMB CODI D'INSCRIPCIÓ L0600183. L'ABAST D'ACTUACIÓ INCLÒS A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE INSCRIT AL REGISTRE GENERAL

 DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ ES POT CONSULTAR A www.gencat.cat    //    www.codigotecnico.org
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B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 99,8 99,8 99,4 99,3 99,2 99,1 93,3 84,6 53,2 49,2

15/06/18

18/06/18
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C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 20,0 29,5 9,5

19/06/18

20/06/18

LÍMIT LÍQUID
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B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%) seca(g/cm3) òptima màxima

1 4923 11,4 1,91
2 5013 12,3 1,92
3 4963 13,0 1,89

12,1 % 1,93 g/cm³

Percentatge (P)
0,4 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

27/06/18
26/06/18
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B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

Humitat Índex Densitat Absorció
Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 11,8 7,0 1,79 8,4 1,57
DATA FINAL 2 11,9 9,3 1,86 7,5 1,34

3 11,5 11,3 1,92 5,2 1,75

% Energia de compactació Índex CBR
25 7,0
50 9,3
100 11,3

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat
- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor
- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

28/06/2018
02/07/2018

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt
Assajat

1,78

1,80

1,82

1,84

1,86

1,88

1,90

1,92

1,94

5 6 7 8 9 10 11 12 13

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,0 %

18/06/2018

18/06/2018
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B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,33 -0,23 %

18/06/18

20/06/18

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

DATA INICIAL

DATA FINAL 1,56 % SO4Ca.2H2O

28/06/18

3/07/18
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B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%) seca(g/cm3) òptima màxima

1 1965 13,6 1,73
2 1995 14,6 1,74
3 2011 15,9 1,74

14,9 % 1,74 g/cm³

Percentatge (P)
0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

29/06/18
28/06/18

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75

1,76

12 13 14 15 16 17
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C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

DATA INICIAL
DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,05 mm Densitat seca inicial: 1,81 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,30 mm Densitat humida inicial: 2,07 g/cm3

Humitat inicial: 14,32 %
Humitat final: 17,93 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 5,250

P. aplicada 0,101 5,238

5,291

5,299

5,301

5,304

5,307

5,308

5,308

02/07/18
03/07/18

02/07/18 10:20

02/07/18 11:20

Càrrega fins:
0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0,35 %
Inflament lliure:

02/07/18 9:30

02/07/18 9:45

02/07/18 10:00

02/07/18 9:00

02/07/18 9:10

Temps

transcorregut

02/07/18 12:40

03/07/18 9:00
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C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

DATA INICIAL
DATA FINAL

Alçada de la proveta: 19,90 mm Densitat seca inicial: 1,84 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,15 mm Densitat humida inicial: 2,1 g/cm3

Humitat inicial: 13,98 %
Humitat final: 11,29 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,051 02/07/18 09:00 hores 4,801

0,101 02/07/18 09:20 hores 4,769

0,203 02/07/18 09:30 hores 4,712

0,506 02/07/18 09:45 hores 4,596 0,00 %
1,013 02/07/18 10:00 hores 4,466

2,025 02/07/18 10:20 hores 4,294

2,025 02/07/18 12:40 hores 4,272

2,025 02/07/18 15:00 hores 4,222 0,00 %
2,025 24 hores després d'inundar 4,222

Temps

transcorregut

02/07/18
03/07/18

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse
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EXPEDIENT 1807512
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00038 Ctra.de Garrigàs a Arenys d'Empordà C/ Pla de Vidreres, Nau 1          

18-GTC297                          
POBLACIÓ GARRIGÀS                           17411 VIDRERES                           

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL Argiles llimoses amb sorres i alguna graveta

PROCEDÈNCIA CATA C-2

REFERÈNCIA MC-2.1

COTES 0,60 - 090 m

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VS

Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i ColomSegell de còpia confrontada:

12/06/2018

28 de Juny del 2018

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

B00005          

C10006          
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B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 96,9 96,9 94,4 92,3 90,2 88,7 85,8 74,0 70,6 63,6 62,2

26/06/18

27/06/18
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C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

DATA INICIAL LÍMIT PLÀSTIC ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL 22,0 37,5 15,5

28/06/18

29/06/18

LÍMIT LÍQUID
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EXPEDIENT 1807513
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00038 Ctra.de Garrigàs a Arenys d'Empordà C/ Pla de Vidreres, Nau 1          

18-GTC297                          
POBLACIÓ GARRIGÀS                           17411 VIDRERES                           

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL sorres

PROCEDÈNCIA CATA C-3

REFERÈNCIA MC-3.1

COTES 0,60 - 6,90 m

Vic, a 

Assaig d'inflament lliure d'un sòl en edòmetre segons UNE 103601:1996

Assaig de col.lapse en sòls amb l'edometre segons NLT 254:1999

Cap d'Àmbit de Vials VS

Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i Colom

B00014          

B00017          

C10010          

Segell de còpia confrontada:

B00052          Determinació del contingut en sals solubles dels sòls segons NLT 114/99

Contingut de guix en sòls segons NLT 115:1999

Próctor normal segons UNE 103500/94

12/06/2018

02 de Juliol del 2018

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

Próctor modificat segons UNE 103501/94

CBR Próctor modificat segons UNE 103502/95, 3 punts sense incloure assaig próctor

Matèria Orgànica. Mètode d'oxidació amb permanganat potàssic segons UNE 103204:1993 Erratum

B00005          

C10006          

C10009          

B00013          

C10014          

C10011          
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B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5 99,1 99,0 98,4 71,1 31,0 8,2 7,6

14/06/18

15/06/18
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C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

DATA INICIAL ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL No Plàstic

26/06/18

26/06/18
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B00014 ASSAIG PROCTOR MODIFICAT segons UNE 103501/94

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 2320 cm3 5 4535 g 60 45,7 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%) seca(g/cm3) òptima màxima

1 4174 5,8 1,70
2 4259 6,7 1,72
3 4357 7,9 1,74
4 4376 9,2 1,73

8,1 % 1,74 g/cm³

Percentatge (P)
0,5 % La fracció granulomètrica > 20 UNE és inferior al 10 %  i per tant s'assaja la totalitat del 

material

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

27/06/18
26/06/18

1,69

1,70

1,71

1,72

1,73

1,74

1,75
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B00017 ÍNDEX C.B.R. próctor modificat segons UNE 103502/95

Humitat Índex Densitat Absorció
Piconament C.B.R. seca aigua Inflament

(%) (g/cm³) (%) (%)

DATA INICIAL 1 7,6 12,6 1,63 11,7 0,00
DATA FINAL 2 8,0 17,3 1,68 10,1 0,00

3 7,8 21,3 1,73 8,7 0,00

% Energia de compactació Índex CBR
25 12,6
50 17,3
100 21,3

- El piconament del material s'ha realitzat seguint la metodologia del próctor modificat
- L'assaig s'ha realitzat amb la fracció granulomètrica especificada a l'assaig proctor
- La sobrecàrrega afegida durant el període d'inmersió i penetració ha estat de 4,5 Kgs

28/06/2018
02/07/2018

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

RESULTATS OBTINGUTS

OBSERVACIONS

Punt
Assajat

1,62

1,64

1,66

1,68

1,70

1,72

1,74

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

C10010 MATÈRIA ORGÀNICA segons UNE 103204:1993

DATA INICIAL

DATA FINAL %CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA 0,1 %

15/06/2018

15/06/2018
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B00052 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT DE SALS SOLUBLES EN ELS SÒLS segons NLT 114/99

guix inclòs guix exclòs

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,30 0,22 %

15/06/18

19/06/18

C10009 DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN GUIXOS segons NLT 115/99

DATA INICIAL

DATA FINAL 0,14 % SO4Ca.2H2O

6/07/18

10/07/18
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B00013 ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL segons UNE 103500:1994

Volum Nombre Pes Nombre Alçada de
motlle capes maça cops/capa caiguda

DATA INICIAL 1000 cm3 3 2500 grams 26 30,5 cm
DATA FINAL

Punt Pes Humitat Densitat Humitat Densitat
(g) (%) seca(g/cm3) òptima màxima

1 1875 11,5 1,68
2 1897 11,9 1,69
3 1931 13,1 1,71
4 1961 14,1 1,72
5 1973 15,3 1,71 15,4 % 1,72 g/cm³

Percentatge (P)
0 % No s'aplica cap substitució de material, doncs el percentatge de fracció granulomètrica > 20 

UNE és zero

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSAIG

GROSSOS (RETINGUTS EN GARBELL 20 UNE)

09/07/18
06/07/18
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C10014 INFLAMENT LLIURE EN EDOMETRE segons UNE 103601:1996

DATA INICIAL
DATA FINAL

Alçada de la proveta: 20,05 mm Densitat seca inicial: 1,65 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,30 mm Densitat humida inicial: 1,89 g/cm3

Humitat inicial: 14,81 %
Humitat final: 17,11 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

Graó 0 0,030 4,919

P. aplicada 0,101 4,878

4,877

4,877

4,877

4,877

4,877

4,877

Temps

transcorregut

09/07/18 17:00

09/07/18 9:30

09/07/18 9:40

Càrrega fins:
0,1 kp/cm²

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

0 %
Inflament lliure:

09/07/18 10:20

09/07/18 11:20

09/07/18 12:20

09/07/18
11/07/18

09/07/18 15:00

09/07/18 16:00
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C10011 ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS AMB EDÒMETRE segons NLT-254/99

DATA INICIAL
DATA FINAL

Alçada de la proveta: 19,90 mm Densitat seca inicial: 1,68 g/cm3

Diàmetre de la proveta: 50,15 mm Densitat humida inicial: 1,95 g/cm3

Humitat inicial: 15,84 %
Humitat final: 19,03 %

Obtenció de la proveta: per remoldeig sota condicions de próctor normal

Pressió Lectura

(kg/cm²) (mm)

0,051 09/07/18 11:07 hores 4,702

0,101 09/07/18 11:17 hores 4,697

0,203 09/07/18 11:30 hores 4,678

0,506 09/07/18 11:46 hores 4,613 0,03 %
1,013 09/07/18 12:05 hores 4,441

2,025 09/07/18 12:15 hores 4,307

2,025 09/07/18 12:35 hores 4,302

2,025 09/07/18 17:20 hores 4,287 0,03 %
2,025 24 hores després d'inundar 4,282

Pot. Percentual de col·lapse

CARACTERÍSTIQUES DE LA MOSTRA:

REALITZACIÓ DE L'ASSAIG

Índex de col·lapse

Temps

transcorregut

09/07/18
11/07/18
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EXPEDIENT 1807514
PETICIONARI 05433 GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  

                                   GEOCAM GEOLOGIA I GEOTÈCNIA, S.L.  
NIF/CIF B17933771                                         
OBRA 00038 Ctra.de Garrigàs a Arenys d'Empordà C/ Pla de Vidreres, Nau 1          

18-GTC297                          
POBLACIÓ GARRIGÀS                           17411 VIDRERES                           

ORÍGEN Mostra lliurada pel peticionari a Lostec, S.A.

DATA 

MATERIAL sorres amb alguna grava esporàdica

PROCEDÈNCIA CATA 4

REFERÈNCIA MC-4.1

COTES 0,60 - 090 m

Vic, a 

Cap d'Àmbit de Vials VS

Geòloga

Director tècnic del Laboratori

Carles Rovira i Serra

Arquitecte Tècnic

Neus Capdevila i ColomSegell de còpia confrontada:

12/06/2018

26 de Juny del 2018

Determinació de la corba granulomètrica segons UNE 103101/95

Determinació dels límits d'Atterberg segons UNE 103103:1994 i 103104:1993

B00005          

C10006          
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B00005 DETERMINACIÓ DE LA CORBA GRANULOMÈTRICA segons UNE 103101:1995

DATA INICIAL

DATA FINAL

GARBELL UNE 40 25 20 12,5 8 5 4 2 0,4 0,25 0,08 0,063

% QUE PASSA 100,0 98,8 98,1 97,1 96,7 96,0 95,5 94,8 38,5 15,6 10,3 9,9

25/06/18

26/06/18
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C10006 LÍMITS D'ATTERBERG segons UNE 103103:1994 i UNE 103104:1993

DATA INICIAL ÍNDEX PLASTICITAT

DATA FINAL No Plàstic

26/06/18

26/06/18
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ANNEX NÚMERO 8:  MOVIMENT DE TERRES 
 

Segons l'annex de geologia i geotècnia s’ha identificat per tot el tram d’actuació un mateix nivell 

geotècnic corresponent a un sòl tolerable. És a dir, uns sols que podrien ser aprofitables per a la 

formació de terraplens, excepte a la zona de coronació i que no poden generar per si sols cap mena 

d’esplanada. 

 

Tal i com s’indica a l’annex de ferms i paviments, es proposa aconseguir una esplanada millorada tipus 

E1 disposant sobre el terreny, format per sòls tolerables, una capa de sòls seleccionats amb CBR≥10 

de préstec de 45 cm de gruix. I la secció de ferm considerada en tot el tram d’actuació, tenint en 

compte l’esplanada del tipus E1, es composa per una capa de 0,40m de tot-ú artificial i dues capes de 

paviment de mescla bituminosa en calent de 0,10m de gruix total.  

 

El volum total d’esplanada millorada de sòls seleccionats amb CBR≥10 de préstec, incloent el 

revestiment de la berma (169,140 m3), és de 4.746,060 m3, i el volum d’excavacions en desmunt/rasa, 

corresponents a sòls tolerables, és de 7.727,236 m3. Aquest material procedent de les excavacions 

s’utilitzarà per l’estesa de terres en els trams de la carretera existent que quedi en desús, pels 

rebliments dels laterals de la carretera per adequar les noves cunetes de terres així com les existents, 

pel rebliment de rases, pous i fonaments i pels terraplens necessaris per sota de la capa de sòls 

seleccionats en les zones on l’alçada del terraplè sigui superior al gruix de les capes de ferm, incloent 

la capa de sòls seleccionat de préstec, en un volum de 2.555,206 m3.    

 

El moviment de terres de les obres a executar comprèn les següents partides: 

 

• Esclarida i esbrossada del terreny, incloent la tala d’arbres. 

• Excavació de la capa de terra vegetal i/o de sòl inadequat (gruix mitjà 0,30 metres) 

• Excavació dels desmunts amb talús 3H:2V.  

• Excavació de la caixa per poder construir l'esplanada considerada. 

• Formació de la fonamentació/nucli del terraplè amb talús 3H:2V amb material tolerable de la 

pròpia obra. 

• Formació d’esplanada millorada tipus E1, mitjançant l'estesa i compactació al 100% del PM 

de 0,45m de gruix de sòl seleccionat amb CBR≥10 procedent de préstec. 

• Formació de les cunetes de terres pel drenatge longitudinal. 

• Formació i retirada dels desviaments provisionals de trànsit. 

• Eixamplament del Pont de l’Humà, 

• Execució de les obres de drenatge transversal. 

• Adequació dels accessos a camins públics i finques particulars. 

En la següent taula s’indiquen els volums d’aquests moviments de terres generats per a l’adequació de 

la carretera GIV-6226. 

 

Esbrossada de terreny 24.514,700 m2 
Excavació de terra vegetal 3.415,91 m3 
Excavació de terres en desmunt/rasa 7.727,236 m3 
Terraplenat/rebliment sòl procedent de l'obra 2.555,206 m3 
Terraplenat sòl seleccionat procedent de préstec 4.746,060 m3 
Escullera sense classificar 42,226 m3 
Estesa terra vegetal procedent de l'obra 1.817,029 m3 

 
Taula 1.- Resum dels moviments de terres generats per a l'adequació del vial 
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ANNEX NÚMERO 9:  FERMS I PAVIMENTS 
 

1.   INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex inclou l'estudi necessari per a determinar les seccions de ferm que caldrà adoptar per al 

projecte "Projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIV-6226, l'N-II a Vilaür per Garrigàs. 

Tram: Garrigàs - Arenys d'Empordà (Alt Empordà)". Aquesta determinació es fa seguint la vigent Norma 

6.1-IC de "Secciones de firmes" de la Instrucció de Carreteres, aprovada el 28 de novembre de 2003 

pel Ministeri de Foment, i les indicacions del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona.  
 

 
2.   PARÀMETRES DE DISSENY 
 

Els paràmetres de disseny del condicionament de la carretera GIV-6226, són els següents: 

 

Tipus de xarxa: Local 

Tipus de Via: Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny: Pla. 

IMD (any 2017): 527 vehicles/dia; pesants: 7,03%. 

Encreuaments: A nivell. 

Escala d'estudi: 1/1000. 

Velocitat de projecte: 60km/h. 

Secció Tipus: Calçada = 6,00 m; Vorals = 2x0,5 m; Bermes= 0,5 m. 
 

 

3.   ESTUDI DEL TRÀNSIT 
 

L’estructura del ferm, depèn, entre altres factors, de l’acció del trànsit, fonamentalment del trànsit pesat, 

durant el període de projecte del ferm. Per això, la secció estructural del ferm dependrà en primer lloc 

de la intensitat mitjana diària de vehicles pesats (IMDp) en el carril de projecte a l’any de posada en 

servei. 

 

L’ordre circular 10/2002 del Ministeri de Foment estableix 8 categories de trànsit pesat, segons la IMDp 

prevista pel carril de projecte en l’any de posada en servei: 

 

Categoria 

trànsit pesat: 

T00 T0 T1 T2 

IMDp: IMDp≥4.000 2.000≤IMDp<4.000 800≤IMDp<2.000 200≤IMDp<800 

     Categoria del 

trànsit pesat: 

T31 T32 T41 T42 

IMDp: 100≤IMDp<200 50≤IMDp<100 25≤IMDp<50 IMDp<25 
 

Taula 1.- Categories de transit pesat segons el Ministeri de Foment. 

 
El trànsit actual de la carretera GIP-5129, segons les dades proporcionades pel Serveis de Xarxa Viària 

Local de la Diputació de Girona de l’any 2017, és: 

 

IMD = 527 vehicles/dia; 

% vehicles pesats = 7,03%  IMDp = 19 vehicles/ dia per carril (repartiment de 50/50). 

 

D'acord amb aquestes dades la IMD tant en l’actualitat com en l’any de posada en servei es tracta 

d’una categoria de trànsit T42, no obstant, per indicació de l’administració competent es creu 

convenient augmentar la categoria a T41 per tal de garantir una major durabilitat de l’actuació.  

 

 

4.   INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 
 

Segons l'annex de geologia i geotècnia s’ha identificat per tot el tram d’actuació un mateix nivell 

geotècnic corresponent a un sòl tolerable. És a dir, uns sols que podrien ser aprofitables per a la 

formació de terraplens, excepte a la zona de coronació i que no poden generar per si sols cap mena 

d’esplanada. 

 
 
5.   SECCIONS DE FERM 
 
5.1.  Nova secció de ferm 
 

La Norma 6.1-IC del Ministeri de Foment titulada “Secciones de firme”, explica que s’estableixen tres 

categories d’esplanada, anomenades E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el mòdul 

de compressibilitat en el segon cicle de càrrega Ev2 obtingut amb l’assaig de càrrega amb placa. 
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Esplanada E1: Ev2  60 MPa. 

Esplanada E2: Ev2  120 MPa. 

Esplanada E3: Ev2  300 MPa. 

 

El tipus d’esplanada condiciona directament les capes superiors de ferm que s’hauran de disposar en 

funció de la categoria de tràfic de vehicles pesats. Així doncs s’haurà de fer un breu estudi sobre quin 

tipus d’esplanada convé més de disposar en el present projecte.  

 

Els criteris que es segueixen per a l’elecció del tipus d’esplanada són tant l’econòmic com el gruix total 

de les capes de la secció de ferm. El criteri econòmic és obvi de tenir en compte ja que és un dels 

principals condicionants del projecte; pel que fa al criteri de la potència de les capes de ferm, pren certa 

importància en projectes d’adaptació de carreteres existents ja que gruixos de paquet de ferm elevats 

impliquen un excavació més profunda i augmenten la perillositat de circulació en les fases 

constructives.  

 

Es proposa aconseguir una esplanada millorada tipus E1 disposant sobre el terreny, format per sòls 

tolerables, una capa de sòls seleccionats de préstec, amb CBR≥10, de 45 cm de gruix. 

 

Llavors, una vegada aconseguida l’esplanada tipus E1, seguint els criteris de la Norma 6.1-IC per una 

categoria de trànsit T41, es proposa disposar la següent secció de ferm corresponent a la 4111: 

 

- 5 cm de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S en capa de trànsit. 

- reg d'adherència. 

- 5 cm de MBC tipus AC 22 BIN B50/70 S en capa de regularització. 

- reg d'emprimació. 

- 40 cm de tot-ú artificial en base granular. 

 
5.2.  Reforç del ferm actual 
 

En tractar-se d’un projecte de condicionament d’una carretera existent, una part de l'actuació es 

construirà amb una nova secció de ferm, aprofitant en part la calçada actual. En aquestes seccions s'ha 

projectat fresar la capa superficial de paviment, on sigui necessari, perquè com a mínim en tota la 

superfície hi entri una capa de trànsit de 4 cm de gruix mínim de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S amb 

àrid granític al damunt d'un reg d'adherència. 

 

En les zones on per adequar el paviment al nou perfil sigui necessari un major gruix de mescla 

bituminosa es combinaran els gruixos de les dues capes següents entre els valors mínim i màxim 

indicats, amb el corresponent reg d’adherència previ per ambdues capes: 

 

1. MBC tipus AC16 SURF B50/70 S en capa de trànsit. 

Gruix mínim: 4 cm. (Únicament per gruixos de 4 cm amb una única capa o de 9 cm en 

combinació amb una capa de regularització de 5 cm). 

Gruix màxim: 5 cm. (Excepcionalment es podrà arribar fins a 8 cm si es disposa una 

única capa de mescla bituminosa). 

 

2. MBC tipus AC 22 BIN B50/70 S en capa de regularització. 

Gruix mínim: 5 cm. 

Gruix màxim: 20 cm. 

 

En el lateral de la secció de la carretera actual on es realitza l'ampliació de calçada s'ha previst un 

sanejament mitjançant la demolició del ferm, de 50 cm d'amplada com a mínim. La demolició arribarà 

fins a la profunditat necessària per tal de construir la nova secció de ferm projectada, i l’esplanada 

millorada (sòls seleccionats amb CBR≥10 compactats). 

 

5.3.  Desviament provisional de trànsit 
 
Al tractar-se d’una solució provisional que estarà en servei únicament pocs mesos, es proposa una 

secció que no segueix la Norma 6.1-IC: 

 

- 5 cm de MBC tipus AC16 SURF B50/70 S en capa de trànsit. 

- reg d'emprimació. 

- 25 cm de tot-ú artificial en base granular. 
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ANNEX NÚMERO 10:  CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
 

 
1.   INTRODUCCIÓ 
 

En els successius apartats d’aquest annex es fa un anàlisi de les dades climatològiques i 

pluviomètriques, per tal d’obtenir els cabals de disseny que permetran dimensionar les obres de 

drenatge longitudinals i transversals pel condicionament de la carretera GIV-6226 entre els municipis 

de Garrigàs i Arenys d’Empordà (Alt Empordà).  

 

Caldrà estudiar les cunetes del tram de carretera que es proposa adequar, amb els corresponents 

passos salvacunetes dels diferents accessos, i una de les obres de drenatge transversal (ODT-2), ja 

que a les altres dues es prolonga l’existent seguint la mateixa secció. 

 
 
2.   PERÍODE DE RETORN 
 

Direm que el període de retorn d’una pluja és T, quan com a mitja, és superada una vegada cada T 

anys. 

 

Pel dimensionament dels elements de drenatge associats a la traça d’una carretera s’agafa l’antiga 

Instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenaje superficial” aprovada pel Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme el 14 de maig de 1990. Segons aquesta, els mínims períodes de retorn a considerar són: 

 

 
TIPUS D’ELEMENT DE DRENATGE 

IMD EN LA VIA AFECTADA 
ALTA           MITJA         BAIXA 

2.000            500 
Passos inferiors amb dificultats per a 

desguassar per gravetat 
50 anys 25 anys 

Criteri 

projectista 

Elements del drenatge superficial de la 

plataforma i marges 
25 anys 10 anys 

Criteri 

projectista 

Obres de drenatge transversal 100 anys 100 anys 100 anys 

 
Taula 1.1. Mínims períodes de retorn proposats per la Instrucció de carreteres 5.2-IC “Drenaje 

superficial”. 

 

De manera que per al disseny de les noves cunetes, els passos salvacunetes i les obres de drenatge 

transversals, les quals no corresponen a cap conca existent sinó que únicament donen continuïtat a les 

cunetes, caldrà considerar un període de retorn de T = 10 anys. 

 

Segons la nova norma 5.2-IC de 15 de febrer de 2016 es recomana prendre, pels elements de 

drenatge superficial de la plataforma i marges, un període de retorn de T = 25 anys, però les 

dimensions de les cunetes obtingudes pels cabals corresponents a aquest període de retorn són 

desproporcionades, en comparació amb les existents, i es consideren innecessàries, ja que no es 

tracta d’una via que actualment tingui problemes amb el drenatge. 

 

 

3.   PLUVIOMETRIA 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) recomana usar les dades de pluviometria que figuren en la 

publicació del Ministeri de Foment de 2001 titulada “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

En aquesta publicació s’han introduït millores en l’estimació de les màximes pluges previsibles en les 

diferents regions de l’Espanya peninsular, no sols amb l’aportació de noves dades des de 1970 sinó en 

l’aplicació de noves tecnologies estadístiques. 

 

La carretera GIV-6226 la podem localitzar en el plànol número 5-2. Amb les isolínies que hi figuren 

podem obtenir: 

o Coeficient de variació: Cv = 0,46 

o Valor mig de la màxima precipitació diària anual: P = 80 mm/dia 

 

Amb el període de retorn de T=10 anys el quantil regional és Yt = 1,564.  

 

Finalment, el valor de la pluja màxima en un dia serà: 

 

T=10 anys   → Pd,10 = Yt · P = 1,564 · 80 = 125 mm/dia 
 

 

4.   TEMPS DE CONCENTRACIÓ EN LES CUNETES 
 

En el cas de conques en les que predomina el flux canalitzat per una llera definida, es calcula el temps 

de concentració (Tc) mitjançant les fórmules de Témez dependents del grau i característiques 

d’urbanització de la conca. 
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i) Per a conques fonamentalment rurals: 
76,0

25,0·3,0 









J

L
Tc  

ii) Per a conques urbanitzades, amb grau d’impermeabilització superior al 4%: 
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iii) Per a conques urbanes, amb grau d’impermeabilització superior al 4%, clavegueram 

complet i/o curs principal impermeabilitzat i de baixa rugositat: 
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2··31

3,0












J

L
Tc


 

 

on: 

Tc: temps de concentració en hores. 

L: llargada del curs principal en km. 

: grau d’impermeabilització en tant per ú. 

J: pendent mitjana del curs principal en m/m. 

 

De totes maneres, quan el flux és difús, com és el cas de la plataforma d’una carretera o d’una 

esplanada, la fórmula de Temez no resulta aplicable. Llavors, podem usar els criteris de l’esmentada 

Instrucció de Drenatge Superficial 5.2-IC, segons la qual, si el recorregut de l’aigua sobre la superfície 

és menor de 30m, es podrà considerar que el temps de concentració és de 5 minuts. I aquest valor es 

podrà augmentar de 5 a 10 minuts a l’augmentar el recorregut de l’aigua per la plataforma de 30 a 

150m. 

 

 
5.   INTENSITAT MITJANA MÀXIMA DE PLUJA EN Tc HORES 
 
Un cop conegudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents períodes de retorn, és 

necessari avaluar les precipitacions relatives a altres durades de la pluja. És a dir, cal establir una 

relació intensitat-durada-freqüència (corbes IDF). 

 

S’ha comprovat experimentalment que totes les corbes IDF d’una mateixa estació corresponents als 

diferents períodes de retorn són afins i únicament es diferencien entre sí per l’escala d’intensitats. En 

conseqüència, es poden reduir a una única llei adimensional. 

 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors absoluts de la pluja, la 

qual cosa, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació en qualsevol període de retorn, en 

facilita la seva extrapolació vers altres indrets on no sigui possible obtenir-la per manca de pluviòmetre. 

S’escull com a valor de referència la precipitació en 24 hores (Pd), donat que solen proporcionar-lo 

aquelles estacions que estiguin dotades de pluviòmetres totalitzadors. 

 

Amb aquestes consideracions, l’expressió universal que proposa Témez per a qualsevol corba IDF és 

la següent:  

 

It = d

t

d

I
I

I ·
128

28

1
1,0

1,01,0













 

 

on: 

It = intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h). 

Id = intensitat mitjana màxima diària (mm/h), Id = 24
dP

  

I1 = intensitat màxima en 1 hora. 

I1/Id = paràmetre regional que en el nostre cas val 11 (valor adoptat a la publicació de l’ACA 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”). 

t = durada del xàfec, que farem coincidir amb el temps de concentració Tc. 

 

 

6.   COEFICIENT D’ESCORRENTIU 
 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació d’intensitat 

It a partir de la qual aquesta s’inicia. 

 

Depèn de la raó entre la precipitació diària Pd, corresponent a un període de retorn determinat i el 

llindar d’escorrentiu P0 a partir del qual s’inicia l’escorriment. 

 

Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la fórmula: 

 

  
 2'

0
'

'
0

''
0

'

·11
·23·

PP

PPPP
c

d

dd




   

on: 
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'
dP : volum de precipitació diària (mm) que es calcula mitjançant l’expressió: 

   

dAd PKP ·'   

 on:  

KA: coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària Pd i val: 

1AK                si S ≤ 1 km2 

15
log1 S

K A     si S > 1 km2 

Pd: valor de la pluja màxima en un dia pel període de retorn escollit. 

 

0
'

0 ·PrP  : llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional r, que reflecteix la variació d’humitat 

habitual en el sòl al començament de les pluges significatives, i que l’ACA recomana usar per a 

Catalunya un valor de 1,3. 

 

P0: l’obtindrem de l’Annex 1 de la publicació de l’ACA “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”, i que adjuntem a la figura següent. En el nostre cas tenim els següents 

valors: 

 

i) Calçada de la carretera: P0 = 1,0mm 

ii) Camps: P0 = 19,0mm 

 
 

7.   AVALUACIÓ DEL CABAL 
 
Al tractar-se de conques de dimensions tant reduïdes podem usar la fórmula del mètode racional: 

Q = k
IAc t ·
000.600.3

··
 

on: 

 

Q= cabal buscat en m3/seg 

A= àrea de la conca o superfície vessant en m2 

It= intensitat mitjana màxima de la pluja en Tc hores (mm/h) 

c= coeficient d’escorrentiu 

k = coeficient d’uniformitat estimat pel CEDEX que val: k = 
14

1 25,1

25,1




c

c

T

T
 

 

Al final de l’annex s’adjunten els fulls de càlcul mitjançant els quals s’han obtingut els cabals pel 

dimensionament de cadascun del trams de cuneta del projecte. 
 

 
Figura 7.1. Valors del llindar d’escorrentiu P0 segons la publicació de l’ACA. 
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8.   VELOCITAT A LA QUE POT CIRCULAR L’AIGUA PLUVIAL 
 

La velocitat de l’aigua pluvial circulant per l’interior de les obres de drenatge transversal o per dins les 

cunetes ha de limitar-se a un valor límit màxim, per tal de no produir erosions o desgast. Aquesta 

limitació es troba fixada en l’Instrucció 5.2-IC, que resumim tot seguit: 

 

Naturalesa de la superfície: 
Màxima velocitat 

admissible (m/seg): 
Sorra fina o llim (amb poca o gens d’argila) 0,20 a 0,60 

Sorra argilosa dura 0,60 a 0,90 

Terreny parcialment cobert de vegetació 0,60 a 1,00 

Argila, grava o pissarres toves amb coberta vegetal 1,20 a 1,50 

Herba 1,20 a 1,80 

Conglomerats, pissarres dures o roques toves 1,40 a 2,40 

Mamposteria o roques dures 3,00 a 4,50 

Formigó 4,50 a 6,00 

 

Taula 8.1. Màxima velocitat a la que pot circular l’aigua per no produir danys d’erosió en funció de la 

naturalesa de la superfície. 

 

Així doncs, en el nostre cas concret fixarem les següents màximes velocitats admissibles que es troben 

en concordança amb la taula anterior: 

 

o En les cunetes revestides de formigó: vmàx,plujanes ≤ 4,50 m/seg (deguda al Qmàx per a T=10 

anys). 

o En les cunetes sense revestir: vmàx,plujanes ≤ 0,90 m/seg (deguda al Qmàx per a T=10 anys). 

 

Per altre part, en les cunetes també cal garantir una velocitat mínima de l’aigua per no produir 

sedimentacions i aterraments. Es bona pràctica fixar la velocitat mínima en 0,6 m/seg, ja que és 

aquesta la velocitat d’arrossegament de les sorres. Aquest risc es dona en cunetes amb pendent 

inferior al 0,5%, per aquests casos és recomanable el revestiment de les cunetes. 

 

 

 

 

 

9.   CÀLCUL HIDRÀULIC DE LES CUNETES I SALVACUNETES 
 
En el càlcul hidràulic de les cunetes i els salvacunetes s’haurà de verificar que la secció proposada 

sigui capaç de desguassar el cabal màxim Qmàx (per a T=10 anys). També s’haurà de comprovar que 

amb aquest cabal Qmàx la velocitat de circulació de l’aigua no superi els 4,5 m/seg en cunetes 

revestides i 0,9 m/seg en cunetes sense revestir. 

 

Per poder calcular hidràulicament les cunetes i els salvacunetes hem fet ús de la coneguda fórmula de 

Manning, segons la qual: 

 

Q = 2/13/2 ···1
JRA

n
h  

on: 

Q: cabal que pot desaiguar el tub en m3/seg. 

n: coeficient de Manning, que pren els següents valors: 
 

 Cuneta de terres: n = 0,025 
 Cuneta revestida de formigó: n = 0,019 
 Tubs de formigó: n = 0,013   

 
A : àrea de la secció d’aigua, en m2. 

Rh  : radi hidràulic, en m; Rh = 




P

A
 

P : perímetre mullat, en m. 

J: pendent de la línia d’energia, que podem suposar coincideix amb la pendent geomètrica del tub, en 

m/m. 

 

S’han definit els següents tipus principals de cunetes: 

 

- Cuneta tipus CT-1: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,50 m de 

profunditat, i una amplada en la base de 0,60 m i de 1,60 m en la coronació. 

 
- Cuneta tipus CT-2: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,40 m de 

profunditat, i una amplada en la base de 0,50 m i de 1,30 m en la coronació. 

 
- Cuneta tipus CT-3: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,30 m de 

profunditat, i una amplada en la base de 0,50 m i de 1,10 m en la coronació. 
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- Cuneta tipus CT-4: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,25 m de 

profunditat, i una amplada en la base de 0,35 m i de 0,85 m en la coronació. 

 
- Cuneta tipus CT-5: cuneta trapezoïdal de terres, amb pendents laterals del 1H/1V, 0,25 m de 

profunditat, i una amplada en la base de 0,20 m i de 0,50 m en la coronació. 

 
- Cuneta revestida de formigó: cuneta trapezoïdal revestida de formigó de les dimensions de la 

cuneta trapezoïdal de terres immediatament anterior. Aquesta cuneta només es disposarà en 

els trams amb pendents inferiors al 0,5%, uns metres abans i després de les ODT i 2 m per 

cada costat dels passos salvacunetes.   

 

Pel que fa als passos salvacunetes, en tots els casos es disposa un tub de formigó, de DN-600 al del 

PK 0+395 i de DN-400 als dels PK 0+600 i 1+085, ja que són una secció suficient per desaiguar els 

cabals de disseny, amb el resguard corresponent, i coincideix aproximadament amb les dimensions de 

les cunetes en aquest punts evitant haver-les de fer més profundes. 

 

A la següent taula es justifica que les cunetes dimensionades per cadascun dels trams són capaces de 

desguassar els cabals trobats anteriorment per a una pluja de T=10anys. 

 

Marge Conca 

Tipus 
de 

cuneta 

Ample 
base 
(m) 

Ample 
coronació 

(m) 
Pendent 
lateral 

h 
(m) 

Area 
(m2) 

Perimetre 
(m)  Rh n i 

Q 
(m3/s) 

QT=10 

(m3/s) 

DRET 

1.1.1 CT-2 0,50 1,30 1,00 0,40 0,360 1,631 0,221 0,025 0,036 0,998 0,646 

1.1.2 CT-1 0,60 1,60 1,00 0,50 0,550 2,014 0,273 0,025 0,023 1,404 1,364 

1.2 CT-3 0,50 1,10 1,00 0,30 0,240 1,349 0,178 0,025 0,005 0,215 0,171 

2 CT-3 0,50 1,10 1,00 0,30 0,240 1,349 0,178 0,025 0,044 0,637 0,543 

3 CT-3 0,50 1,10 1,00 0,30 0,240 1,349 0,178 0,025 0,018 0,408 0,332 

4.1  CT-2 0,50 1,30 1,00 0,40 0,360 1,631 0,221 0,025 0,007 0,440 0,347 

4.2 CT-2 0,50 1,30 1,00 0,40 0,360 1,631 0,221 0,019 0,004 0,421 0,381 

ESQ. 

1e CT-4 0,35 0,85 1,00 0,25 0,150 1,057 0,142 0,025 0,023 0,248 0,168 

2e CT-4 0,35 0,85 1,00 0,25 0,150 1,057 0,142 0,025 0,044 0,342 0,223 

3e CT-5 0,20 0,50 1,00 0,15 0,053 0,624 0,084 0,025 0,045 0,086 0,079 

4e CT-5 0,20 0,50 1,00 0,15 0,053 0,624 0,084 0,025 0,025 0,064 0,034 

 

Pel que fa als passos salvacunetes, en tenim 3: 

1. PK 0+395: Conca 1.1.2 (CT-1), QT=10 = 1,063m3/s, p= 2,8% 

2. PK 0+600: Conca 1.2 (CT-3), QT=10 = 0,024m3/s, p= 0,3% 

3. PK 1+085: Conca 2 (CT3), QT=10 = 0,470m3/s, p= 4,8% 

 

A continuació s’adjunten els càlculs realitzats mitjançant la formula de Manning pel seu 

dimensionament: 

 
CÀLCUL HIDRÀULIC SALVACUNETES PK 0+395  
Dint (m): 0,600 Tub de formigó armat DN=600 mm; Pendent:2,8% 

h/D: h (m): A/D^2: 
A 

(m2): Rh/D: 
Rh 

(m): n: 
J 

(m/m): 
v 

(m/seg): 
Q 

(m3/seg): 
resguard 

(m): 
resguard 

(%): 

0,02 0,012 0,004 0,001 0,013 0,008 0,013 0,028 0,511 0,001 0,588 98,00 
0,04 0,024 0,011 0,004 0,026 0,016 0,013 0,028 0,808 0,003 0,576 96,00 
0,06 0,036 0,019 0,007 0,039 0,023 0,013 0,028 1,051 0,007 0,564 94,00 
0,08 0,048 0,029 0,011 0,051 0,031 0,013 0,028 1,264 0,013 0,552 92,00 
0,10 0,060 0,041 0,015 0,064 0,038 0,013 0,028 1,457 0,021 0,540 90,00 
0,12 0,072 0,053 0,019 0,076 0,045 0,013 0,028 1,636 0,031 0,528 88,00 
0,14 0,084 0,067 0,024 0,087 0,052 0,013 0,028 1,799 0,043 0,516 86,00 
0,16 0,096 0,081 0,029 0,099 0,059 0,013 0,028 1,954 0,057 0,504 84,00 
0,18 0,108 0,096 0,035 0,110 0,066 0,013 0,028 2,098 0,073 0,492 82,00 
0,20 0,120 0,112 0,040 0,121 0,072 0,013 0,028 2,235 0,090 0,480 80,00 
0,22 0,132 0,128 0,046 0,131 0,079 0,013 0,028 2,364 0,109 0,468 78,00 
0,24 0,144 0,145 0,052 0,142 0,085 0,013 0,028 2,488 0,130 0,456 76,00 
0,26 0,156 0,162 0,058 0,152 0,091 0,013 0,028 2,603 0,152 0,444 74,00 
0,28 0,168 0,180 0,065 0,161 0,097 0,013 0,028 2,714 0,176 0,432 72,00 
0,30 0,180 0,198 0,071 0,171 0,103 0,013 0,028 2,820 0,201 0,420 70,00 
0,32 0,192 0,217 0,078 0,180 0,108 0,013 0,028 2,921 0,228 0,408 68,00 
0,34 0,204 0,236 0,085 0,189 0,113 0,013 0,028 3,017 0,256 0,396 66,00 
0,36 0,216 0,255 0,092 0,198 0,119 0,013 0,028 3,109 0,285 0,384 64,00 
0,38 0,228 0,274 0,099 0,206 0,124 0,013 0,028 3,196 0,315 0,372 62,00 
0,40 0,240 0,293 0,106 0,214 0,129 0,013 0,028 3,278 0,346 0,360 60,00 
0,42 0,252 0,313 0,113 0,222 0,133 0,013 0,028 3,357 0,378 0,348 58,00 
0,44 0,264 0,333 0,120 0,230 0,138 0,013 0,028 3,432 0,411 0,336 56,00 
0,46 0,276 0,353 0,127 0,237 0,142 0,013 0,028 3,503 0,445 0,324 54,00 
0,48 0,288 0,373 0,134 0,244 0,146 0,013 0,028 3,571 0,479 0,312 52,00 
0,50 0,300 0,393 0,141 0,250 0,150 0,013 0,028 3,634 0,514 0,300 50,00 
0,52 0,312 0,413 0,149 0,256 0,154 0,013 0,028 3,694 0,549 0,288 48,00 
0,54 0,324 0,433 0,156 0,262 0,157 0,013 0,028 3,750 0,584 0,276 46,00 
0,56 0,336 0,453 0,163 0,268 0,161 0,013 0,028 3,802 0,620 0,264 44,00 
0,58 0,348 0,472 0,170 0,273 0,164 0,013 0,028 3,852 0,655 0,252 42,00 
0,60 0,360 0,492 0,177 0,278 0,167 0,013 0,028 3,897 0,690 0,240 40,00 
0,62 0,372 0,512 0,184 0,282 0,169 0,013 0,028 3,939 0,725 0,228 38,00 
0,64 0,384 0,531 0,191 0,286 0,172 0,013 0,028 3,977 0,760 0,216 36,00 
0,66 0,396 0,550 0,198 0,290 0,174 0,013 0,028 4,012 0,794 0,204 34,00 
0,68 0,408 0,569 0,205 0,293 0,176 0,013 0,028 4,042 0,828 0,192 32,00 
0,70 0,420 0,587 0,211 0,296 0,178 0,013 0,028 4,069 0,860 0,180 30,00 
0,72 0,432 0,605 0,218 0,299 0,179 0,013 0,028 4,093 0,892 0,168 28,00 
0,74 0,444 0,623 0,224 0,301 0,180 0,013 0,028 4,111 0,922 0,156 26,00 
0,76 0,456 0,640 0,231 0,302 0,181 0,013 0,028 4,125 0,951 0,144 24,00 
0,78 0,468 0,657 0,237 0,304 0,182 0,013 0,028 4,136 0,979 0,132 22,00 
0,80 0,480 0,674 0,242 0,304 0,183 0,013 0,028 4,142 1,004 0,120 20,00 
0,82 0,492 0,689 0,248 0,304 0,183 0,013 0,028 4,143 1,028 0,108 18,00 
0,84 0,504 0,705 0,254 0,304 0,182 0,013 0,028 4,138 1,049 0,096 16,00 
0,86 0,516 0,719 0,259 0,303 0,182 0,013 0,028 4,127 1,068 0,084 14,00 
0,88 0,528 0,732 0,264 0,301 0,180 0,013 0,028 4,110 1,083 0,072 12,00 

 
CÀLCUL HIDRÀULIC SALVACUNETES PK 0+600  
Dint (m): 0,400 Tub de formigó armat DN=400 mm; Pendent:0,3% 

h/D: h (m): A/D^2: 
A 

(m2): Rh/D: 
Rh 

(m): n: 
J 

(m/m): 
v 

(m/seg): 
Q 

(m3/seg): 
resguard 

(m): 
resguard 

(%): 

0,02 0,008 0,004 0,001 0,013 0,005 0,013 0,003 0,128 0,000 0,392 98,00 
0,04 0,016 0,011 0,002 0,026 0,010 0,013 0,003 0,202 0,000 0,384 96,00 
0,06 0,024 0,019 0,003 0,039 0,016 0,013 0,003 0,263 0,001 0,376 94,00 
0,08 0,032 0,029 0,005 0,051 0,021 0,013 0,003 0,316 0,001 0,368 92,00 
0,10 0,040 0,041 0,007 0,064 0,025 0,013 0,003 0,364 0,002 0,360 90,00 
0,12 0,048 0,053 0,009 0,076 0,030 0,013 0,003 0,409 0,003 0,352 88,00 
0,14 0,056 0,067 0,011 0,087 0,035 0,013 0,003 0,449 0,005 0,344 86,00 
0,16 0,064 0,081 0,013 0,099 0,039 0,013 0,003 0,488 0,006 0,336 84,00 
0,18 0,072 0,096 0,015 0,110 0,044 0,013 0,003 0,524 0,008 0,328 82,00 
0,20 0,080 0,112 0,018 0,121 0,048 0,013 0,003 0,558 0,010 0,320 80,00 
0,22 0,088 0,128 0,020 0,131 0,052 0,013 0,003 0,591 0,012 0,312 78,00 
0,24 0,096 0,145 0,023 0,142 0,057 0,013 0,003 0,621 0,014 0,304 76,00 
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0,26 0,104 0,162 0,026 0,152 0,061 0,013 0,003 0,650 0,017 0,296 74,00 
0,28 0,112 0,180 0,029 0,161 0,065 0,013 0,003 0,678 0,020 0,288 72,00 
0,30 0,120 0,198 0,032 0,171 0,068 0,013 0,003 0,704 0,022 0,280 70,00 
0,32 0,128 0,217 0,035 0,180 0,072 0,013 0,003 0,730 0,025 0,272 68,00 
0,34 0,136 0,236 0,038 0,189 0,076 0,013 0,003 0,754 0,028 0,264 66,00 

 
CÀLCUL HIDRÀULIC SALVACUNETES PK 1+085  
Dint 
(m): 0,400 Tub de formigó armat DN=400 mm; Pendent:4,8%   

h/D: 
h 

(m): A/D^2: 
A 

(m2): Rh/D: 
Rh 
(m): n: 

J 
(m/m): 

v 
(m/seg): 

Q 
(m3/seg): 

resgua
rd (m): 

resguard 
(%): 

0,02 0,008 0,004 0,001 0,013 0,005 0,013 0,048 0,511 0,000 0,392 98,00 
0,04 0,016 0,011 0,002 0,026 0,010 0,013 0,048 0,807 0,001 0,384 96,00 
0,06 0,024 0,019 0,003 0,039 0,016 0,013 0,048 1,050 0,003 0,376 94,00 
0,08 0,032 0,029 0,005 0,051 0,021 0,013 0,048 1,263 0,006 0,368 92,00 
0,10 0,040 0,041 0,007 0,064 0,025 0,013 0,048 1,456 0,010 0,360 90,00 
0,12 0,048 0,053 0,009 0,076 0,030 0,013 0,048 1,634 0,014 0,352 88,00 
0,14 0,056 0,067 0,011 0,087 0,035 0,013 0,048 1,798 0,019 0,344 86,00 
0,16 0,064 0,081 0,013 0,099 0,039 0,013 0,048 1,953 0,025 0,336 84,00 
0,18 0,072 0,096 0,015 0,110 0,044 0,013 0,048 2,097 0,032 0,328 82,00 
0,20 0,080 0,112 0,018 0,121 0,048 0,013 0,048 2,233 0,040 0,320 80,00 
0,22 0,088 0,128 0,020 0,131 0,052 0,013 0,048 2,362 0,048 0,312 78,00 
0,24 0,096 0,145 0,023 0,142 0,057 0,013 0,048 2,486 0,058 0,304 76,00 
0,26 0,104 0,162 0,026 0,152 0,061 0,013 0,048 2,601 0,068 0,296 74,00 
0,28 0,112 0,180 0,029 0,161 0,065 0,013 0,048 2,712 0,078 0,288 72,00 
0,30 0,120 0,198 0,032 0,171 0,068 0,013 0,048 2,818 0,089 0,280 70,00 
0,32 0,128 0,217 0,035 0,180 0,072 0,013 0,048 2,919 0,101 0,272 68,00 
0,34 0,136 0,236 0,038 0,189 0,076 0,013 0,048 3,014 0,114 0,264 66,00 
0,36 0,144 0,255 0,041 0,198 0,079 0,013 0,048 3,106 0,127 0,256 64,00 
0,38 0,152 0,274 0,044 0,206 0,082 0,013 0,048 3,193 0,140 0,248 62,00 
0,40 0,160 0,293 0,047 0,214 0,086 0,013 0,048 3,275 0,154 0,240 60,00 
0,42 0,168 0,313 0,050 0,222 0,089 0,013 0,048 3,354 0,168 0,232 58,00 
0,44 0,176 0,333 0,053 0,230 0,092 0,013 0,048 3,430 0,183 0,224 56,00 
0,46 0,184 0,353 0,056 0,237 0,095 0,013 0,048 3,500 0,198 0,216 54,00 
0,48 0,192 0,373 0,060 0,244 0,097 0,013 0,048 3,568 0,213 0,208 52,00 
0,50 0,200 0,393 0,063 0,250 0,100 0,013 0,048 3,631 0,228 0,200 50,00 
0,52 0,208 0,413 0,066 0,256 0,102 0,013 0,048 3,691 0,244 0,192 48,00 
0,54 0,216 0,433 0,069 0,262 0,105 0,013 0,048 3,747 0,259 0,184 46,00 
0,56 0,224 0,453 0,072 0,268 0,107 0,013 0,048 3,799 0,275 0,176 44,00 
0,58 0,232 0,472 0,076 0,273 0,109 0,013 0,048 3,848 0,291 0,168 42,00 
0,60 0,240 0,492 0,079 0,278 0,111 0,013 0,048 3,893 0,306 0,160 40,00 
0,62 0,248 0,512 0,082 0,282 0,113 0,013 0,048 3,935 0,322 0,152 38,00 
0,64 0,256 0,531 0,085 0,286 0,114 0,013 0,048 3,973 0,337 0,144 36,00 
0,66 0,264 0,550 0,088 0,290 0,116 0,013 0,048 4,009 0,353 0,136 34,00 
0,68 0,272 0,569 0,091 0,293 0,117 0,013 0,048 4,039 0,368 0,128 32,00 
0,70 0,280 0,587 0,094 0,296 0,118 0,013 0,048 4,065 0,382 0,120 30,00 
0,72 0,288 0,605 0,097 0,299 0,120 0,013 0,048 4,089 0,396 0,112 28,00 
0,74 0,296 0,623 0,100 0,301 0,120 0,013 0,048 4,107 0,409 0,104 26,00 
0,76 0,304 0,640 0,102 0,302 0,121 0,013 0,048 4,122 0,422 0,096 24,00 
0,78 0,312 0,657 0,105 0,304 0,121 0,013 0,048 4,133 0,435 0,088 22,00 
0,80 0,320 0,674 0,108 0,304 0,122 0,013 0,048 4,138 0,446 0,080 20,00 
0,82 0,328 0,689 0,110 0,304 0,122 0,013 0,048 4,139 0,457 0,072 18,00 
0,84 0,336 0,705 0,113 0,304 0,122 0,013 0,048 4,135 0,466 0,064 16,00 
0,86 0,344 0,719 0,115 0,303 0,121 0,013 0,048 4,124 0,474 0,056 14,00 

 

 

10.   CÀLCUL HIDRÀULIC DE L’OBRA DE DRENATGE TRANSVERSAL 
 
A continuació s’adjunta el càlcul realitzat amb la formula de Manning per la ODT-2 situada al PK 1+160 

i resolta amb un tub de formigó DN800. El cabal que ha de desaiguar aquesta ODT és el corresponent 

a la conca 2e, és a dir,  QT=10 = 0,342m3/s  i el pendent del tub és del 4%. 

 

 

 
CÀLCUL HIDRÀULIC ODT-2 PK 1+160  
Dint (m): 0,400 Tub de formigó armat DN=400 mm; Pendent:4,0%  

h/D: h (m): A/D^2: 
A 

(m2): Rh/D: 
Rh 
(m): n: 

J 
(m/m): 

v 
(m/seg): 

Q 
(m3/seg): 

resguard 
(m): 

resguard 
(%): 

0,02 0,008 0,004 0,001 0,013 0,005 0,013 0,040 0,466 0,000 0,392 98,00 
0,04 0,016 0,011 0,002 0,026 0,010 0,013 0,040 0,737 0,001 0,384 96,00 
0,06 0,024 0,019 0,003 0,039 0,016 0,013 0,040 0,959 0,003 0,376 94,00 
0,08 0,032 0,029 0,005 0,051 0,021 0,013 0,040 1,153 0,005 0,368 92,00 
0,10 0,040 0,041 0,007 0,064 0,025 0,013 0,040 1,329 0,009 0,360 90,00 
0,12 0,048 0,053 0,009 0,076 0,030 0,013 0,040 1,492 0,013 0,352 88,00 
0,14 0,056 0,067 0,011 0,087 0,035 0,013 0,040 1,641 0,018 0,344 86,00 
0,16 0,064 0,081 0,013 0,099 0,039 0,013 0,040 1,783 0,023 0,336 84,00 
0,18 0,072 0,096 0,015 0,110 0,044 0,013 0,040 1,914 0,029 0,328 82,00 
0,20 0,080 0,112 0,018 0,121 0,048 0,013 0,040 2,039 0,036 0,320 80,00 
0,22 0,088 0,128 0,020 0,131 0,052 0,013 0,040 2,156 0,044 0,312 78,00 
0,24 0,096 0,145 0,023 0,142 0,057 0,013 0,040 2,269 0,053 0,304 76,00 
0,26 0,104 0,162 0,026 0,152 0,061 0,013 0,040 2,375 0,062 0,296 74,00 
0,28 0,112 0,180 0,029 0,161 0,065 0,013 0,040 2,476 0,071 0,288 72,00 
0,30 0,120 0,198 0,032 0,171 0,068 0,013 0,040 2,572 0,082 0,280 70,00 
0,32 0,128 0,217 0,035 0,180 0,072 0,013 0,040 2,665 0,092 0,272 68,00 
0,34 0,136 0,236 0,038 0,189 0,076 0,013 0,040 2,752 0,104 0,264 66,00 
0,36 0,144 0,255 0,041 0,198 0,079 0,013 0,040 2,835 0,116 0,256 64,00 
0,38 0,152 0,274 0,044 0,206 0,082 0,013 0,040 2,915 0,128 0,248 62,00 
0,40 0,160 0,293 0,047 0,214 0,086 0,013 0,040 2,990 0,140 0,240 60,00 
0,42 0,168 0,313 0,050 0,222 0,089 0,013 0,040 3,062 0,153 0,232 58,00 
0,44 0,176 0,333 0,053 0,230 0,092 0,013 0,040 3,131 0,167 0,224 56,00 
0,46 0,184 0,353 0,056 0,237 0,095 0,013 0,040 3,195 0,180 0,216 54,00 
0,48 0,192 0,373 0,060 0,244 0,097 0,013 0,040 3,257 0,194 0,208 52,00 
0,50 0,200 0,393 0,063 0,250 0,100 0,013 0,040 3,315 0,208 0,200 50,00 
0,52 0,208 0,413 0,066 0,256 0,102 0,013 0,040 3,369 0,222 0,192 48,00 
0,54 0,216 0,433 0,069 0,262 0,105 0,013 0,040 3,421 0,237 0,184 46,00 
0,56 0,224 0,453 0,072 0,268 0,107 0,013 0,040 3,468 0,251 0,176 44,00 
0,58 0,232 0,472 0,076 0,273 0,109 0,013 0,040 3,513 0,265 0,168 42,00 
0,60 0,240 0,492 0,079 0,278 0,111 0,013 0,040 3,554 0,280 0,160 40,00 
0,62 0,248 0,512 0,082 0,282 0,113 0,013 0,040 3,592 0,294 0,152 38,00 
0,64 0,256 0,531 0,085 0,286 0,114 0,013 0,040 3,627 0,308 0,144 36,00 
0,66 0,264 0,550 0,088 0,290 0,116 0,013 0,040 3,659 0,322 0,136 34,00 
0,68 0,272 0,569 0,091 0,293 0,117 0,013 0,040 3,687 0,335 0,128 32,00 
0,70 0,280 0,587 0,094 0,296 0,118 0,013 0,040 3,711 0,349 0,120 30,00 
0,72 0,288 0,605 0,097 0,299 0,120 0,013 0,040 3,733 0,362 0,112 28,00 

 

 

11.   CÀLCUL HIDRÀULIC DEL GUAL DEL DESVIAMENT DEL PK 1+200 
 
Com es pot veure als plànols de situacions provisionals, el desviament del PK 1+200 compta amb un 

gual per creuar el Torrent dels Sorrells.  

 

El gual s’ha dissenyat per tal de que pugui desguassar el cabal de MCO (Màxima Crescuda Ordinària) 

que com es pot veure en la fulla de càlcul adjuntada al final de l’annex té un valor de 3,5 m3/seg (3 x 

1,17 m3/seg), amb el que caldrà col·locar, en paral·lel, 3 tubs DN800 de PE corrugat doble capa de 12 

m de longitud, a continuació s’adjunta una taula amb la comprovació hidràulica realitzada mitjançant la 

fórmula de Manning. 

 

El càlcul de cabal corresponent a la MCO, donat que no existeixen series de dades dels valors dels 

màxims cabals anuals del Torrent dels Sorrells, s’ha calculat com la mitjana dels cabals corresponents 
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als períodes de retorn 2 i 5 anys, donat que per l’experiència en càlculs realitzats per altres rius, els 

valors obtinguts tenen un període de retor al voltant dels 3 anys. 

Els cabals associats a aquests períodes de retorn s’han calculat seguint la mateixa metodologia que pel 

càlcul del cabal corresponent a un període de retorn de 10 anys per les cunetes, explicat als apartats 

anteriors.  

 
CÀLCUL HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS DEL GUAL DEL TORRENT DELS SORRELLS 
Dint (m): 0,66900 Tub PE corrugat doble paret de DN=800 mm; Pendent:1,30% 

h/D: h (m): A/D^2: A (m2): Rh/D: Rh (m): n: J (m/m): v (m/seg): Q (m3/seg): resguard (m): resguard (%): 

0,02 0,01338 0,0038 0,00170 0,0132 0,00883 0,009 0,01300 0,54125 0,00092 0,65562 98,00 
0,04 0,02676 0,0105 0,00470 0,0262 0,01753 0,009 0,01300 0,85483 0,00402 0,64224 96,00 
0,06 0,04014 0,0192 0,00859 0,0389 0,02602 0,009 0,01300 1,11253 0,00956 0,62886 94,00 
0,08 0,05352 0,0294 0,01316 0,0513 0,03432 0,009 0,01300 1,33790 0,01760 0,61548 92,00 
0,10 0,06690 0,0409 0,01831 0,0635 0,04248 0,009 0,01300 1,54240 0,02823 0,60210 90,00 
0,12 0,08028 0,0534 0,02390 0,0755 0,05051 0,009 0,01300 1,73106 0,04137 0,58872 88,00 
0,14 0,09366 0,0668 0,02990 0,0871 0,05827 0,009 0,01300 1,90411 0,05693 0,57534 86,00 
0,16 0,10704 0,0811 0,03630 0,0986 0,06596 0,009 0,01300 2,06823 0,07507 0,56196 84,00 
0,18 0,12042 0,0961 0,04301 0,1097 0,07339 0,009 0,01300 2,22067 0,09551 0,54858 82,00 
0,20 0,13380 0,1118 0,05004 0,1206 0,08068 0,009 0,01300 2,36544 0,11836 0,53520 80,00 
0,22 0,14718 0,1281 0,05733 0,1312 0,08777 0,009 0,01300 2,50209 0,14345 0,52182 78,00 
0,24 0,16056 0,1450 0,06490 0,1416 0,09473 0,009 0,01300 2,63262 0,17085 0,50844 76,00 
0,26 0,17394 0,1623 0,07264 0,1516 0,10142 0,009 0,01300 2,75516 0,20013 0,49506 74,00 
0,28 0,18732 0,1800 0,08056 0,1614 0,10798 0,009 0,01300 2,87265 0,23142 0,48168 72,00 
0,30 0,20070 0,1982 0,08871 0,1709 0,11433 0,009 0,01300 2,98429 0,26473 0,46830 70,00 
0,32 0,21408 0,2167 0,09699 0,1802 0,12055 0,009 0,01300 3,09160 0,29984 0,45492 68,00 
0,34 0,22746 0,2355 0,10540 0,1891 0,12651 0,009 0,01300 3,19257 0,33650 0,44154 66,00 
0,36 0,24084 0,2546 0,11395 0,1978 0,13233 0,009 0,01300 3,28976 0,37486 0,42816 64,00 
0,38 0,25422 0,2739 0,12259 0,2062 0,13795 0,009 0,01300 3,38225 0,41462 0,41478 62,00 
0,40 0,26760 0,2934 0,13131 0,2142 0,14330 0,009 0,01300 3,46918 0,45555 0,40140 60,00 
0,42 0,28098 0,3130 0,14009 0,2220 0,14852 0,009 0,01300 3,55289 0,49771 0,38802 58,00 
0,44 0,29436 0,3328 0,14895 0,2295 0,15354 0,009 0,01300 3,63247 0,54105 0,37464 56,00 
0,46 0,30774 0,3527 0,15785 0,2366 0,15829 0,009 0,01300 3,70700 0,58517 0,36126 54,00 
0,48 0,32112 0,3727 0,16681 0,2435 0,16290 0,009 0,01300 3,77873 0,63031 0,34788 52,00 
0,50 0,33450 0,3927 0,17576 0,2500 0,16725 0,009 0,01300 3,84568 0,67591 0,33450 50,00 
0,52 0,34788 0,4127 0,18471 0,2562 0,17140 0,009 0,01300 3,90900 0,72203 0,32112 48,00 
0,54 0,36126 0,4327 0,19366 0,2621 0,17534 0,009 0,01300 3,96879 0,76859 0,30774 46,00 
0,56 0,37464 0,4526 0,20257 0,2676 0,17902 0,009 0,01300 4,02412 0,81515 0,29436 44,00 
0,58 0,38802 0,4723 0,21138 0,2728 0,18250 0,009 0,01300 4,07608 0,86161 0,28098 42,00 
0,60 0,40140 0,4920 0,22020 0,2776 0,18571 0,009 0,01300 4,12376 0,90805 0,26760 40,00 
0,62 0,41478 0,5115 0,22893 0,2821 0,18872 0,009 0,01300 4,16820 0,95422 0,25422 38,00 
0,64 0,42816 0,5308 0,23757 0,2862 0,19147 0,009 0,01300 4,20849 0,99979 0,24084 36,00 
0,66 0,44154 0,5499 0,24611 0,2900 0,19401 0,009 0,01300 4,24566 1,04492 0,22746 34,00 
0,68 0,45492 0,5687 0,25453 0,2933 0,19622 0,009 0,01300 4,27781 1,08882 0,21408 32,00 
0,70 0,46830 0,5872 0,26281 0,2962 0,19816 0,009 0,01300 4,30596 1,13164 0,20070 30,00 
0,72 0,48168 0,6054 0,27095 0,2988 0,19990 0,009 0,01300 4,33112 1,17353 0,18732 28,00 
0,74 0,49506 0,6231 0,27888 0,3008 0,20124 0,009 0,01300 4,35043 1,21323 0,17394 26,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDI HIDROLÒGIC DE LES CONQUES 

1.1.- Pluviometria:

Coeficient de variació Cv: 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

Valor mig de la màxima precipitació diària anual P (mm/dia): 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
Valor del periode de retorn escollit T (anys): 10 10 10 10 10 10 10

Quantil regional Yt : 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564

Valor de la pluja màxima en un dia pel T fixat: P d (mm/dia): 125 125 125 125 125 125 125

1.2.- Temp de concentració Tc:

Llargada del curs principal: L (km): 0,170 0,170 0,080 0,105 0,130 0,210 0,110
Cota superior del curs principal: zsup (m): 123,00 123,00 104,00 104,00 87,00 87,00 75,50
Cota inferior del curs principal. Punt de càlcul: zinf (m): 110,50 110,50 103,00 102,80 75,20 73,50 73,50
Grau d'impermeabilització de la conca: µ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coef. conques urbanitzades: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pendent mitjana del curs principal: J (m/m): 0,074 0,074 0,013 0,011 0,091 0,064 0,018
Recorregut cuneta (min): 0,0089 0,0422 0,0069 0,0569 0,0076 0,0042 0,0083
Conques fonamentalment rurals:

Valor del temps de concentració: T c  (h): 0,167 0,170 0,108 0,183 0,108 0,167 0,167

1.3.- Intensitat mitjana màxima de la pluja It:

Intensitat mitjana màxima diària: I d  (mm/h): 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21
Paràmetre regional per a Catalunya (segons la publicació de l'ACA): I 1 /I d : 11 11 11 11 11 11 11
Durada del xàfec (que farem coincidir amb el temps de concentració): t (h): 0,167 0,170 0,108 0,183 0,108 0,167 0,167
Valor de la intensitat mitjana màxima de la pluja: I t  (mm/h): 155,06 153,35 192,19 147,65 192,26 155,06 155,06

1.4.- Lindar d'escorrentiu P0':

Àrea del tipus de superficie 1: S1 (km2): 0,0312 0,0673 0,0065 0,0259 0,0140 0,0175 0,0180
Llindar d'escorrentiu obtingut segons la taula de la publicació de l'ACA: P01 (mm): 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Àrea del tipus de superficie 2: S2 (km2): 0,0014 0,0026 0,0004 0,0021 0,0000 0,0003 0,0010
Llindar d'escorrentiu obtingut segons la taula de la publicació de l'ACA: P02 (mm): 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Valor del llindar d'escorrentiu ponderat entre els diferents tipus de superficie: P 0 (mm): 18,2 18,3 18,0 17,6 19,0 18,7 18,0

Factor regional que reflecteix la variació d'humitat (segons la publicació de l'ACA): r: 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Llindar d'escorrentiu corregit amb el factor regional: P 0 ' (mm): 23,70 23,83 23,34 22,93 24,70 24,28 23,42

1.5.- Coeficient d'escorrentiu c:

Àrea total de la conca vessant: S (km2): 0,033 0,070 0,007 0,028 0,014 0,018 0,019
Coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària: K A : 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Volum de la precipitació diària corregida: P d ' (mm): 125 125 125 125 125 125 125
Valor del coeficient d'escorrentiu per a la conca d'estudi: C: 0,46 0,45 0,46 0,47 0,44 0,45 0,46

1.6.- Avaluació del cabal Q:

Coeficient d'uniformitat estimat pel CEDEX: k: 1,01 1,01 1,00 1,01 1,00 1,01 1,01
Valor del cabal: Q T  (m3/seg): 0,646 1,364 0,171 0,543 0,332 0,347 0,381

Valor del cabal corresponent a la màxima crescuda ordinaria: Qmco (m3/seg): 

N2-3A (Lutites vermelles, gresos i conglemerats) Sòl tipus B

Praderia pobra/mitja p>3%

Conca:

COSTAT DRET

Cuneta 1.1.2 (220 a 520)Cuneta 1.1.1 (Inici a 220) Cuneta 4.2 (final a 1660)Cuneta 1.2 (613 a 520) Cuneta 4.1 (1520 a 1660)Cuneta 2 (613 a 1150) Cuneta 3 (1520 a 1400)



ESTUDI HIDROLÒGIC DE LES CONQUES 

1.1.- Pluviometria:

Coeficient de variació Cv:

Valor mig de la màxima precipitació diària anual P (mm/dia):
Valor del periode de retorn escollit T (anys):

Quantil regional Yt :

Valor de la pluja màxima en un dia pel T fixat: P d (mm/dia):

1.2.- Temp de concentració Tc:

Llargada del curs principal: L (km):
Cota superior del curs principal: zsup (m):
Cota inferior del curs principal. Punt de càlcul: zinf (m):
Grau d'impermeabilització de la conca: µ:

Coef. conques urbanitzades:
Pendent mitjana del curs principal: J (m/m):
Recorregut cuneta (min):
Conques fonamentalment rurals:

Valor del temps de concentració: T c  (h):

1.3.- Intensitat mitjana màxima de la pluja It:

Intensitat mitjana màxima diària: I d  (mm/h):
Paràmetre regional per a Catalunya (segons la publicació de l'ACA): I 1 /I d :

Durada del xàfec (que farem coincidir amb el temps de concentració): t (h):
Valor de la intensitat mitjana màxima de la pluja: I t  (mm/h):

1.4.- Lindar d'escorrentiu P0':

Àrea del tipus de superficie 1: S1 (km2):
Llindar d'escorrentiu obtingut segons la taula de la publicació de l'ACA: P01 (mm):
Àrea del tipus de superficie 2: S2 (km2):
Llindar d'escorrentiu obtingut segons la taula de la publicació de l'ACA: P02 (mm):

Valor del llindar d'escorrentiu ponderat entre els diferents tipus de superficie: P 0 (mm):

Factor regional que reflecteix la variació d'humitat (segons la publicació de l'ACA): r:
Llindar d'escorrentiu corregit amb el factor regional: P 0 ' (mm):

1.5.- Coeficient d'escorrentiu c:

Àrea total de la conca vessant: S (km2):
Coeficient de simultaneïtat adimensional que minora la precipitació diària: K A :
Volum de la precipitació diària corregida: P d ' (mm):

Valor del coeficient d'escorrentiu per a la conca d'estudi: C:

1.6.- Avaluació del cabal Q:

Coeficient d'uniformitat estimat pel CEDEX: k:
Valor del cabal: Q T  (m3/seg):

Valor del cabal corresponent a la màxima crescuda ordinaria: Qmco (m3/seg): 

N2-3A (Lutites vermelles, gresos i conglemerats) Sòl tipus B

Praderia pobra/mitja p>3%

Conca:

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
10 10 10 10 10 10 10 2 5

1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 1,564 0,894 1,278

125 125 125 125 125 125 125 72 102

0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 0,080 0,105 1,700 1,700
1,00 1,00 1,00 1,00 123,00 104,00 104,00 118,90 118,90
0,00 0,00 0,00 0,00 110,50 103,00 102,80 67,10 67,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100,000 100,000 100,000 100,000 0,074 0,013 0,011 0,030 0,030
0,0903 0,0667 0,0083 0,0083 0,0278 0,0000 0,0611

0,090 0,083 0,083 0,083 0,167 0,101 0,188 0,872 0,872

5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 2,98 4,26
11 11 11 11 11 11 11 11 11

0,090 0,083 0,083 0,083 0,167 0,101 0,188 0,872 0,872
209,59 217,73 217,73 217,73 155,06 198,47 145,96 35,61 50,90

0,0010 0,0048 0,0029 0,0000 0,0518 0,0008 0,0234 0,8500 0,8500
19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

0,0026 0,0019 0,0000 0,0006 0,0021 0,0001 0,0015 0,0000 0,0000
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5,8 13,9 19,0 1,0 18,3 17,4 17,9 19,0 19,0

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
7,59 18,09 24,70 1,30 23,80 22,65 23,32 24,70 24,70

0,004 0,007 0,003 0,001 0,054 0,001 0,025 0,850 0,850
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
125 125 125 125 125 125 125 72 102
0,81 0,55 0,44 0,99 0,46 0,47 0,46 0,25 0,37

1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,00 1,01 1,06 1,06
0,168 0,223 0,079 0,034 1,063 0,024 0,470 2,259 4,721

Torrent dels Sorrells

3,490

GUAL

Salvacunetes (395) Salvacunetes (600) Salvacunetes (1085)

SALVACUNETES

Cuneta 3e (1210 a 1272) Cuneta 4e (1400 a 1470)

COSTAT ESQUERRE

Cuneta 2e (613 a 1090)Cuneta 1e (0 a 520)
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1. TIPOLOGIA I DESCRIPCIÓ DE LES ESTRUCTURES  

El present annex té com a objecte el disseny i el càlcul de les estructures del projecte de 

condicionament del tram de la carretera GIV-6226, que uneix el nucli de Garrigàs amb el nucli 

d’Arenys d’Empordà (Alt Empordà). 

1.1. ESTRUCTURA ACTUAL DEL PONT 

L’estructura actual del pont està formada per un arc de mig punt de 3m de llum i 1,5m de radi, 

revestit amb obra de fàbrica ceràmica, i uns murs laterals de pedra lleugerament cimentada, tal i 

com es mostra en les següents imatges.  

 

Figura 1.1. Fotografia del pont costat nord.  

 

Figura 1.2. Fotografia de l’arc de mig punt del pont. 

La longitud total de pont és de 12m i 5m d’amplada.  

Segons els plànols del projecte original del pont la part superior dels murs té una amplada de 0,3m. 

L’amplada total del pont de la secció de projecte no és la realment executada, ja que a la realitat fa 

5m d’amplada i no 4m.  
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Figura 1.3. Secció transversal del pont segons el projecte original. 

 

 

Figura 1.4. Secció longitudinal del pont segons el projecte original. 

1.2. ESTRUCTURES PROJECTADES  

En l’elecció de la solució més adequada per l’eixamplament de l’estructura existent han primat els 

criteris de funcionalitat, economia, estètica y facilitat constructiva. 

- Tauler del pont 

Per mantenir l’amplada de la calçada del projecte caldrà ampliar l’estructura del pont ja que 

actualment es limita a 5m. Es proposa mantenir la pròpia estructura del pont, amb l’arc central i els 

murs laterals, i disposar un nou tauler de 9m d’amplada, format per una llosa de compressió amb 

pre-lloses prefabricades amb gelosies autoportants. Pel recolzament d’aquest tauler es formarà una 

llosa de formigó armat de 0,60 m de cantell mínim entre els murs existents, i en els extrems es farà 

un sanejament dels rebliments col·locant una base d’escullera sense classificar amb una 

granulometria entre 2-20cm.  

- Murs d’entroncament amb la calçada 

Es construiran nous murs de contenció de terres als extrems del tauler. 

 

En els apartats posteriors es desenvolupen els següents aspectes:  

 Plantejament de les bases de càlcul aplicades pel dimensionament dels elements 

estructurals que configuren el pont. 

 Resum de les diferents instruccions i  normatives d’obligat compliment en aquesta tipologia 

d’obres. 

 Relació dels principals materials que conformaran el pont. 

 Enumeració de les accions considerades al disseny de l’estructura. 

 Justificació de les solucions estructurals escollides a partir dels resultats obtinguts als 

càlculs. 

2. BASES DE CÀLCUL I DIMENSIONAMENT 

El dimensionament de l’estructura s’ha realitzat seguint els principis de la mecànica racional i la 

teoria d’estructures, adaptada al disseny estructural. S’han seguit les prescripcions recollides a la 

normativa espanyola vigent, així com les recomanacions i la normativa internacional d’aplicació, 
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quan s’escaigui. D’acord amb l’anterior, el càlcul realitzat segueix el principi dels estats límit, que 

estableix que la seguretat de l’estructura en el seu conjunt, o en cadascuna de les seves parts, es 

garanteix comprovant que la sol·licitació no supera la resposta última de les mateixes.  

A afectes d’aplicació d’aquest criteri, d’acord amb les normatives de referència, els estats límit es 

classifiquen en estats límit últims (ELU) i estats límit de servei (ELS). 

Els estats límit últims són aquells que, si es sobrepassen, es produeix l’esgotament o col·lapse de 

l’estructura o una part d’ella. Es consideren el d’equilibri (EQU) i el resistent (STR).  En el primer, es 

compara l’efecte de les accions desestabilitzadores amb el de les estabilitzadores, minorades i 

majorades respectivament utilitzant els coeficients parcials; i en el segon s’avaluen les sol·licitacions 

mitjançant la majoració dels valors representatius de les accions, utilitzant els coeficients parcials 

corresponents, detallats a la normativa vigent; i les resistències de les seccions o elements 

s’estimen mitjançant les resistències dels materials minorades. 

Per altra banda, els estats límits de servei són aquells que, si es sobrepassen, l’estructura deixarà 

de complir correctament la seva finalitat per motius funcionals, de durabilitat o estètics. S’avaluen les 

sol·licitacions mitjançant els seus valors representatius, en general sense majorar, afectades pels 

corresponents coeficients de combinació, per tenir en compte la probabilitat de concurrència de 

varies accions; i les resistències de les seccions o elements s’estimen mitjançant els valors nominals 

de les resistències dels materials sense minorar. 

A continuació s’exposen els criteris i les normatives emprades per la realització del present annex. 

2.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 

 EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

 NCSP-07: Norma de construcciones sismo resistentes  de puentes.  

2.2. PROGRAMES INFORMÀTICS EMPRATS 

Per la realització dels càlculs s’han emprat els següents programes: 

Autodesk Robot Structural Analysis, consistent en un conjunt d’eines avançades, integrades en la 

tecnologia BIM, per l’anàlisi i el disseny d’estructures de tot tipus, que permeten analitzar-ne el 

comportament i verificar el compliment de les exigències de les diferents normatives d’aplicació.  

Tan mateix s’han realitzat comprovacions addicionals necessàries mitjançant fulles de càlcul. 

2.3. MATERIALS I COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT 

A continuació s’indiquen les característiques dels materials a emprar en la construcció de les noves 

estructures objecte del present projecte  

Formigó 
Pref. Prellosa HA-40 fck= 40 MPa 

In-situ Murs i lloses HA-30 fck= 30 MPa 

Acer Passiu Barres 
corrugades B 500 S fyk= 500 MPa 

 

Els coeficients parcials de seguretat per la resistència s’han adoptat segons l’indicat a la Instrucció 

EHE-08.  

Per altre banda, el nivell de control serà estadístic pel formigó i intensiu per l’execució. Pel que 

respecta a l’acer, tot el que s’empri en l’obra disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment 

reconegut (Marca AENOR). 

Finalment indicar que la vida útil del projecte de l’estructura serà de 100 anys. 

3. ACCIONS DE CÀLCUL  

3.1. ACCIONS PERMANENTS (G) 

Pes propi 

Són les produïdes pel pes dels diferents elements que formen part del pont. El seu valor 

característic es dedueix de les dimensions dels elements especificades als plànols i dels pesos 

específics corresponents. 

- Pes específic del formigó en massa: 23 kN/m3 
- Pes específic del formigó armat:  25 kN/m3 

Càrregues mortes 

Són les degudes als elements no estructurals que graviten sobre els estructurals: paviments, 

elements de contenció, serveis, etc. 

S’ha considerat que el pes específic del paviment de la calçada és de 23 KN/m3, i que el gruix 

d’aquest és constant de 10 cm. Per tant, la càrrega es troba uniformement repartida.   
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En quant als elements de contenció, segons dades del fabricant tenen un pes de 51,8 kg/m.  

Accions reològiques 

Són les degudes a les deformacions provocades per la retracció i la fluència. Els valors més 

utilitzats, segons la bibliografia de referència, per l’estimació d’aquestes deformacions són de         -

0,25 mm/m pel que fa a la retracció i -0.2 mm/m pel que fa a la fluència. 

3.2. ACCIONS VARIABLES (Q) 

Sobrecàrrega d’ús 

Divisió de la plataforma del tauler en carrils virtuals 

Segons la Instrucció IAP-11 al tenir una amplada de calçada de 8 metres (9m amplada total i deixem 

0,5m per les barreres de seguretat), aquesta es divideix en 2 carrils virtuals, de 3 metres d’amplada 

cadascun, i una àrea romanent de 2 metres d’amplada. 

En quan a la distribució dels carrils a la calçada s’ha considerat la més desfavorable per cadascun 

dels casos d’estudi. 

Càrregues verticals 

S’ha considerat l’acció simultània de les següents càrregues: 

 Un únic vehicle pesat a cada carril virtual de pes 2Qik segons l’esquema de la figura 3.1, 

situat transversalment dins del carril en la posició més desfavorable, sempre que el seu 

efecte sigui desfavorable per l’element d’estudi. 

 Una sobrecàrrega uniforme de valor qik (o qrk en el cas de l’àrea romanent), estesa en totes 

les zones on el seu efecte resulti desfavorable, inclús en aquelles ja ocupades per un 

vehicle pesat. 

En la següent taula s’indiquen els valors característics de les càrregues anteriors: 

Situació 
Vehicle pesat 

2Qik (kN) 

Sobrecàrrega uniforme qik (o qrk) 

(kN/m2) 

Carril virtual 1 2 · 300 9,0 

Carril virtual 2 2 · 200 2,5 

Àrea romanent 0 2,5 

 

 
Figura 3.1 Disposició dels vehicles pesats 

 

Neu 

Tal com indica la IAP-11 no és necessari tenir en compte aquesta acció en aquesta estructura. 

3.3. ACCIONS ACCIDENTALS (A) 

Acció sísmica 

Segons la norma NCSP-07, cal tenir en compte l’acció sísmica en els ponts en que les accions 

horitzontals es resisteixen bàsicament pels estreps o mitjançant la flexió de les piles, és a dir, ponts 

formats per taulers que es sostenen en piles verticals o gairebé verticals. Per tant, en el cas del pont 

objecte del projecte ens podrem eximir de tenir en compte l’acció sísmica.  

Impacte contra els sistemes de contenció de vehicles 

Segons la instrucció IAP-11 les forces màximes que el sistema de contenció pot transmetre a 

l’estructura les haurà de facilitar el fabricant del sistema de contenció, d’acord amb els assajos i les 

normatives vigents. En el cas concret del projecte, el sistema de contenció en el pont està format 
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per una barrera de seguretat de triple ona, la qual a nivell de càlcul s’assimila a un pretil metàl·lic del 

tipus PMH-13. 

Segons fabricant, GIVASA, les càrregues d’impacte seran:  

 

En la IAP-11 s’indica que pel dimensionament transversal del tauler, es considerarà simultàniament 

amb aquesta acció accidental, l’actuació d’una força vertical deguda a la presència del vehicle de 

valor igual a 0,75 Q1k, situada pròxima als ancoratges del sistema de contenció en la posició més 

desfavorable; on Q1k és la càrrega per eix del vehicle pesat corresponent al carril virtual 1. Aquestes 

accions no es combinaran amb cap altra acció variable.  

4. COEFICIENTS DE SEGURETAT 

 Minoració de la resistència del formigó i de l’acer: 

γc = 1,50 (1,30 en situació accidental); γs = 1,15 (1,0 en situació accidental) 

 

 

 

 Coeficients parcials de seguretat, γf, en funció de la situació de projecte i de l’estat límit 
objecte de comprovació: 
 

Acció 

E.L.U. E.L.S. 

Situació persistent o transitòria 
Situació 

accidental 
Situació 

persistent o 
transitòria Equilibri (EQU) Resistents (STR) EQU i STR 

Est. Desest. Fav. Desf. Fav. Desf. Fav. Desf. 

Permanent 
de valor 
constant 

(G) 

Pes propi 0,9 1,1 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Càrrega 
morta 

0,9 1,1 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Permanent 
de valor 

no 
constant 

(G*) 

Reològiques 1,0 1,35 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Terreny 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

Fregament 
recolzaments 

1,0 1,35 1,0 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 

Variable 
(Q) 

Sobrecàrrega 
d’ús 

0 1,35 0 1,35 0 1,0 0 1,0 

Accions 
climàtiques 

0 1,5 0 1,5 0 1,0 0 1,0 

Accions de 
l’aigua 

0 1,5 0 1,5 0 1,0 0 1,0 

Accions accidentals (A) - - - - 1,0 1,0 - - 

5. COMBINACIÓ D’ACCIONS 

Per cada element i situació de projecte s’identifiquen les hipòtesis de càrrega crítiques i, per 

cadascuna d’elles, el valor de càlcul de l’efecte de les accions s’obté combinant les accions que 

puguin actuar simultàniament, segons els criteris generals que s’indiquen a l’apartat 6.3 de la IAP-

11. 

Combinacions per comprovacions en ELU  

La combinació d’accions es farà d’acord amb l’expressió següent: 

 En situació persistent o transitòria: 
 

∑         
   

 ∑          
 

   

           ∑              
   

 

 
 En situació accidental: 
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∑    
   

 ∑     
 

   

           ∑         
   

    

on, 

Gk,j  valor característic de cada acció permanent. 

G*
K,m  valor característic de cada acció permanent de valor no constant. 

Qk,1  valor característic de l’acció variable dominant. 

Ψ0,i·Qk,i valor de la combinació d’accions variables concurrents amb l’acció variable dominant. 

Ψ1,1·Qk,1 valor freqüent de la principal acció variable concurrent amb l’acció accidental.    

Ψ2,i·Qk,i valor casi-permanent de la resta d’accions variables concurrent amb l’acció 

accidental. 

Ad valor de càlcul de l’acció accidental. 

γG, γQ coeficients parcials. 

 

Combinacions per comprovacions ELS 

Segons l’estat límit de servei a verificar, s’adoptarà un dels tres tipus de combinació d’accions 

indicats a continuació. 

 Combinació característica (ELS irreversibles): 

∑         
   

 ∑          
 

   

           ∑              
   

 

 Combinació freqüent (ELS reversibles): 

∑         
   

 ∑          
 

   

                ∑              
   

 

 Combinació quasi-permanent (alguns ELS reversibles i efectes diferits): 

∑         
   

 ∑          
 

   

 ∑              
   

 

Són també d’aplicació les prescripcions indicades per a la combinació d’accions en les 

combinacions per comprovacions ELU. 

Els valors dels factors de simultaneïtat seran diferents segons l’acció de que es tracti. S’adoptaran 

els recollits a la taula següent.  

ACCIÓ Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega d’ús 

gr1 

Vehicles pesats 0,75 0,75 0 

Sobrecàrrega uniforme 0,4 0,4 0 

Carrega voreres 0,4 0,4 0 

gr1 0 0 0 

gr3 0 0 0 

gr4 0 0 0 

Sobrecàrrega d’ús en passarel·les 0,4 0,4 0 

Vent Fwk 

En situació persistent 0,6 0,2 0 

En construcció 0,8 0 0 

En passarel·les 0,3 0,2 0 

Acció tèrmica Tk  0,6 0,6 0,5 

Acció de l’aigua Wk 
Hidrostàtica 1,0 1,0 1,0 

Hidrodinàmica 1,0 1,0 1,0 

Sobrecàrregues 
de construcció 

      Qc 1,0 0 1,0 

 

6. CÀLCUL DEL TAULER DEL PONT 

En aquest apartat es dimensionarà la llosa de compressió del tauler i la llosa de formigó armat de 60 

cm de cantell que farà de base del tauler del pont. 

Per determinar els esforços a que es sotmetrà les lloses es fa un model estructural mitjançant el 

programa de càlcul Autodesk Robot Structural Analysis on la llosa central esta recolzada sobre un 

llit elàstic amb les condicions de Winkler, adoptant un valor del coeficient de balast de 1.000.000 

kN/m3. La longitud del model és de 12 m, i les càrregues considerades són les definides 

anteriorment (IPA-11). 

Les lloses en voladís es consideren amb un cantell mitjà de 0,275 m (que inclou el gruix de la 

prellosa), mentre que en la llosa central es considera un cantell total de 0,96 m, que inclou la llosa 

del tauler i la llosa de la base de 0,66 m de cantell mitjà. La connexió entre aquestes dues lloses 

serà amb dues files d’estreps de 10 mm de diàmetre cada 15 cm.  

En la següent figura es mostra una vista del model de càlcul, en el que la malla adoptada per 

discretitzar l’estructura amb Elements Finits té una dimensió màxima de 0,50 m.   
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Figura 6.1. Model de càlcul del tauler. 

Tenint en compte que la discretització s’ha fet amb elements finits de 0,5x0,5m, agafem les 4 

reaccions més grans (es troben en elements finits contigus) i calculem la tensió per m2 que s’està 

transmeten al terreny (dividim per 1,35 per tenir en compte que les càrregues estan majorades):   

 

    
 
             

       
          

Considerant que el terreny tingui una tensió admissible de 250 kPa, i admetent que en una 

distribució de tensions triangular es pot considerar una tensió màxima igual a 1,25 vegades la tensió 

admissible:  

                                          

Com a mesura de seguretat per dissipar aquestes tensions abans d’arribar en contacte amb el 

terreny natura, els rebliments que es generen en els extrems del pont es faran amb escullera sense 

classificar amb una granulometria entre 2-20cm.  

Totes les reaccions obtingudes són de compressió, de manera que no hi haurà risc de bolcada.  

 

 

 

6.1. DIMENSIONAMENT ARMADURA LLOSA DE COMPRESSIÓ 

Flexió:  

  

Figura 6.2. Moments flectors transversals màxims, en kNm/m.  

L’armadura necessària tenint en compte que el cantell en la zona de recolzament és de 0,30m, serà:  

246,0

5,1
30250000.1

102,308
2

6






    

  307,0246,01246,0   

mmmAs

2

530.3

15,1
500

5,1
30250000.1307,0





   

Tenint en compte que l’armadura que ja integra la gelosia de la prellosa està formada per 4ϕ25 cada 

2,4m, caldrà comptar amb la següent armadura:  

 

mmmAs

2

700.2
4,2

4
4

25530.3
2

     9ϕ20 per metre 
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Tallant:  

 

Figura 6.3. Tallants transversals màxims, en kN/m.  

La resistència del formigó, tenint en compte que hi ha armadura transversal és:  

89,1
250
2001     

0146,0
250000.1

4,2
4

4
25

4
209

22










l  

  mkNVcu 9,166250000.1300146,010089,110,0 31
   

Tenint en compte l’armadura a 45º que incorpora la gelosia de la prellosa, formada per barres ϕ12, 

amb una cadència de la gelosia de 0,28m (separació entre barres inclinades) i que hi ha una gelosia 

cada 0,6m:  

  mkNVu 9,85400
280

4
12

6,0
1

45cot45cot45sin2509,0

2

2 







 

Llavors, 

 mkNVmkN d 2,2458,2529,859,166   

 

 

6.2. ARMADURA DE LA LLOSA DE 60cm 

Flexió:  

Agafant el mateix moment flector de la figura 6.2, 353,1 kNm/m, però tenint en compte el cantell 

mínim de 60cm, s’obté la següent armadura:  

058,0

5,1
30550000.1

101,353
2

6






    

  062,0058,01058,0   

mmmAs

2

560.1

15,1
500

5,1
30550000.1062,0





     1ϕ20 cada 20cm 

Tallant:  

La resistència del formigó, sense comptar amb armadura transversal és:  

603,1
550
2001     

mkNVcu 7,305000.155030603,1
5,1

075,0 2123
min,    >  mkNVd 2,245  

 

6.3. ELS DEFORMACIONS  

Segons la IAP-11 en taulers amb voladius laterals importants, s’ha de verificar que la fletxa vertical 

màxima en la secció transversal de la junta sigui menor que 5 mm (o el valor que indiqui el fabricant 

de la junta) per a l’actuació de la sobrecàrrega d’ús freqüent.  

Les deformacions màximes que s’obtenen pel valor característic de les sobrecàrregues són:  
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Figura 6.7. Fletxes màximes per a la sobrecàrrega d’ús amb el seu valor característic, en mm.  

Segons les deformacions indicades en les figures anteriors, el cas que major fletxa genera és amb 

l’actuació de la càrrega de trànsit pesat actuant a l’extrem de la llosa. La fletxa obtinguda pel valor 

característic de la càrrega és de 6,8 mm; de manera que caldrà multiplicar-la pel factor de 

simultaneïtat Ψ1 = 0,75 per obtenir el valor freqüent: 0,75 · 6,8 = 5,1 mm ≈ 5 mm.  

7. CÀLCUL DEL TRAM SOBRE L’ARC 

Per tenir en compte que sobre l’arc el cantell de la llosa es redueix a 0,36m es fa un model sense 

recolzament amb llit elàstic en el centre, i amb el cantell reduït de la llosa.  

 

Figura 7.1. Model de la llosa sobre l’arc.  

Les càrregues i les combinacions d’accions són les mateixes que en els casos anteriors, amb la 

única diferència que en aquest cas es considera una situació amb la càrrega centrada i una altra 

amb la càrrega a l’extrem de la llosa central.  

Si aïllem la llosa central, de menys cantell, obtenim els següents esforços de flexió:  

 

Figura 7.2. Esforços de flexió en la llosa central, en kNm/m.  
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     1ϕ16 + 1ϕ12 cada 20cm 

Pel que fa al tallant:  
 

 

Figura 7.3. Esforços tallants en la llosa central, en kN/m.  

Com es pot veure en l’anterior figua, hi ha una concentració de l’esforç tallant molt localitzada. Per 

no obtenir un dimensionament massa conservador, prendrem el valor mitjà de l’esforç tallant en 

l’amplada de càlcul, 1m. 
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mkNVd 5,387
2

170605





 

Per calcular la resist’encia a tallant tindrem en compte el cantell de la llosa inferior més el de la llosa 

superior en la secció extrema, on ja hem recuperat els 0,60m, h = 0,6 + 0,3 = 0,9m. 

485,1
850
2001     

mkNVcu 421000.185030485,1
5,1

075,0 2123
min,    >  mkNVd 5,387  

8. CÀLCUL DELS MURS D’ENTRONCAMENT  

 
A continuació s’adjunta el càlcul del mur de major alçada:  

MUR DE FORMIGÓ ARMAT ENTRONCAMENT h=3,0 m 
    

 Datos geotécnicos:     
Peso específico de las tierras del relleno (Mp/m3): 1,90   
Ángulo de rozamiento interno del terreno: 35,0   
Ángulo de rozamiento tierras-pared: 11,7 (1/3x35º) 
Ángulo con que incide el relleno en la coronación del muro: 0,00 (Talus 3H:2V) 
Inclinación del muro respecto a la vertical (positiva si está inclinado hacía el terreno): 0,0   
Sobrecarga sobre el terreno q (Mp/m2): (peatonal: 0,4 ; carretera: 1,0 ; ferrocarril: 3,0) 1,0   
Tensión admisible en el terreno de cimentación (Mp/m2): 20,0   
Altura de tierras sobre la puntera del muro hp (m): 0,00   
Calidad del hormigón a usar: fck (N/mm2) 25   
Coeficiente de empuje activo horizontal  Kah: 0,246   
Coeficiente de empuje al reposo K0:  0,246   
Coeficiente de rozamiento entre suelo y hormigón: 0,577 Tag(30º) 
      
Datos geométricos del muro:     
Altura del alzado del muro h (m): 2,60   
Canto de la zapata c (m): 0,40   
Altura total del muro H (m): 3,00   
Espesor del alzado e (m): 0,30   
Longitud de de la puntera de la zapata p (m):  0,00   
Longitud del talón de la zapata t (m): 1,40   
Ancho total de la zapata B (m): 1,70   
      
Empuje contra el muro:     
Empuje de las tierras contra el muro Eh (Mp/ml): 2,10   
Empuje de la sobrecarga contra el muro Eq (Mp/ml): 0,74   
Empuje total contra el muro Etot (Mp/ml): 2,84   

      
Empuje pasivo contra la puntera del muro:     
Empuje pasivo de las tierras contra la puntera del muro Eph (Mp/ml): 0,04   
      
Pesos estables:     
Peso del alzado del muro (Mp/ml): 1,95   
Peso de la zapata del muro (Mp/ml): 1,70   
Peso de las tierras que gravitan sobre el talón del muro (Mp/ml): 6,92   
Peso de la cuña de tierras en el caso de trasdós inclinado (Mp/ml): 0,00   
Peso debido a la sobrecarga (Mp/ml): 1,40   
Peso de las tierras que gravitan sobre la puntera del muro (Mp/ml): 0,00   
Peso estable total N (Mp/ml): 11,97   
      
Momento volcador:     
Momento volcador total Mv (mMp/ml): 3,21   
      
Momento estable:     
Momento estable total Me (mMp/ml): 10,05   
      
Estabilidad del muro:     
Coeficiente de seguridad al deslizamiento Csd (>1,50): 2,47 > 1,50  OK!! 
Coeficiente de seguridad al vuelco Csv (>2,00): 3,14  >  2,00  OK!! 
      
Tensiones sobre el terreno de cimentación:     
Distancia de la resultante hasta el extremo de la puntera d (m): 0,5723   
Excentricidad (distancia de la resultante hasta el centro de la zapata) e (m): 0,2777   
i) Distribución de tensiones trapecial:     

Tensión en el extremo de la puntera (Mp/m2): 13,94 < 20  OK!! 
Tensión en el extremo del talón (Mp/m2): 0,14   

ii) Distribución de tensiones triangular:     

Distancia del extremo del talón hasta el punto de tensión nula (m): 
-

0,0168   
Tensión en el extremo de la puntera (Mp/m2): 13,94 < 25  OK!! 

Tensión en el centro de gravedad de la zapata (Mp/m2): 7,04 < 20  OK!! 
    

 
       

 Armado del alzado a flexión:     
Momento flector de cálculo Md (mMp/ml): 3,30   

Armadura de flexión necesaria en el arranque As (cm2/ml): 3,08 
1 d12mm 
c/15cm 

Armadura mínima vertical en la cara delantera (intradós) (según EHE) (cm2/ml): 1,35 
1 d10mm 
c/15cm 

Armadura mínima horizontal en cada cara (según EHE):     

Sin disponer ninguna junta de retracción (cm2/ml): 4,80 
1 d10mm 
c/15cm 

Disponiendo juntas verticales de retracción cada 7,50 m. (cm2/ml): 3,00   
      
Armado del alzado a esfuerzo cortante:     
Esfuerzo cortante de cálculo Vd (Mp/ml): 3,32   
Contribución del hormigón a la resistencia del cortante Vcu según EHE (Mp/ml): 8,44 Vd < Vcu  OK!! 
      



Annex número 11: Estructures i murs 

 
11 

Armado de la puntera de la zapata a flexión:     
Longitud de la sección de cálculo según EHE (m): 0,045   
Momento flector de cálculo en la puntera Md:     

En el caso de distribución de tensiones trapecial (Mp/ml): 0,02   
En el caso de distribución de tensiones triangular (Mp/ml): 0,02   

Armadura de flexión necesaria en la puntera As:     
En el caso de distribución de tensiones trapecial (cm2/ml): 0,01   

En el caso de distribución de tensiones triangular (cm2/ml): 0,01   
      
Armado del talón de la zapata a flexión:     
Longitud de la sección de cálculo según EHE (m): 1,445   
Momento flector de cálculo en el talón Md:     

En el caso de distribución de tensiones trapecial (Mp/ml): 4,52   
En el caso de distribución de tensiones triangular (Mp/ml): 4,52   

Armadura de flexión necesaria en el talón As:     

En el caso de distribución de tensiones trapecial (cm2/ml): 3,00 
1 d12mm 
c/15cm 

En el caso de distribución de tensiones triangular (cm2/ml): 3,00   

Armadura mínima en cada cara de la zapata (según EHE) (cm2/ml): 3,60 
1 d10mm 
c/15cm 
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ANNEX NÚMERO 12: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I SEGURETAT VIAL 

 

1.   INTRODUCCIÓ 

 

Al document de plànols es detalla la nova senyalització i els sistemes de contenció de vehicles que 

caldrà disposar en el nou traçat de la carretera GIV-6226 entre Garrigàs i Arenys d’Empordà, objecte 

del present projecte. 

 

La normativa de referència que s’haurà de seguir, tant per les dimensions dels senyals i el nivell de 

retrorreflexió, com per altres detalls, serà la Instrucció de carretes del Ministeri de Foment 8.1-IC. I en 

quan a la senyalització horitzontal, s’haurà de seguir la 8.2-IC “Marcas Viales”. 

 

Pels sistemes de contenció de vehicles s’ha seguit la O.C. 35/2014 “Sobre Criterios De Aplicación De 

Sistemas De Contención De Vehículos”, per poder establir on es necessari la col·locació de barreres de 

seguretat, en funció de la IMD i la velocitat de projecte. 

 

2.   SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

El tipus de pintura per a la senyalització horitzontal serà acrílica a l’aigua per a marques longitudinals, 

en dues aplicacions per a ferms nous. Per a marques viàries, símbols, fletxes, etc. serà pintura de dos 

components. 

 

L’amplada de les marques viàries longitudinals, com així s’indica, serà de 10 cm. 

 

Per determinar els trams de carretera on es permeti l’avançament, seguint la norma 3.1-IC, per una 

velocitat màxima de 60Km/h i en nous traçats, es passa de prohibir a permetre l’avançament quan la 

distància de visibilitat es faci superior a 220 metres; mentre que es passarà de permetre a prohibir 

l’avançament quan la distància de visibilitat es faci inferior als 100 metres. A més es recomana que la 

distancia entre dues marques continues sigui igual o superior a 220 metres. 

 

Per altra banda, abans de prohibir l’avançament, d’acord amb la norma 8.2-IC, es disposarà una zona 

de preavís de marca continua que s’iniciarà quan la distància de visibilitat sigui inferior a 270 metres o 

prèviament per tal que tingui una longitud mínima de 135 metres. 

 

A l’annex de traçat s’ha inclòs una taula on es mostra el llistat de visibilitat per a l’avançament, en els 

dos sentits de l’eix. 

 

Segons aquesta taula, en el sentit de l’eix es podria avançar des del PK 0+150 fins al PK 1+760, 

mentre que en el sentit invers seria des del PK final fins el PK 0+200, tot i que entre el PK final i el 

1+760, al estar-se realitzant una transició d’amplada, s’ha optat per la línia continua en aquest sentit.  

 

També s’ha disposat línia continua a banda i banda de la intersecció amb la GIV-6226R, situada al PK 

1+290, en una longitud de 200 metres pel costat d’aproximació segons cada sentit, de manera que en 

el sentit de l’eix trobem línia continua entre el PK 1+090 i la intersecció i en el sentit invers entre el PK 

1+490 i la intersecció. 

 

Addicionalment, en el sentit de l’eix, es continua la línia continua de la intersecció fins al PK 1+330, 

passat el Pont de l’Humà, i en el sentit invers entre la intersecció i el PK 1+170, per la densa vegetació 

del marge dret de la carretera, que al no està inclosa al topogràfic, no s’ha tingut en compte a l’hora de 

calcular la visibilitat per a l’avançament. 

 

En els trams on es permet l’avançament caldrà pintar la línia discontínua al centre de la calçada (M-

1.3), mentre que els trams on aquest no està permès caldrà pintar la línia contínua (M-2.2). Per altre 

banda, caldrà pintar la línia discontínua de preavís de línia contínua (M-1.10) a les transicions entre 

línia discontinua i línia continua..   

 

Als vorals caldrà pintar la línia contínua (M-2.6), però cal tenir en compte que als trams on hi ha 

accessos a camps, camins i finques, caldrà pintar la línia discontínua tant al voral (M-1.12) com al 

centre de la calçada (M-1.10 o M-1.3).  

 

Per altre banda, a la intersecció amb la GIV-6226R, situada al PK 1+290, s’hi pintarà la línia de 

detenció (M-4.1) acompanyada de la inscripció de stop (M-6.4). 
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3.   SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

Els senyals triangulars seran de 90 cm, mentre que els circulars i hexagonals seran de 60 cm; i es tots 

disposaran a 1,5 m sobre el paviment.  

 

La distància lateral mínima entre el suport dels senyals i el final del voral serà de 0,50 metres, la 

distància lateral recomanada des del final de la calçada serà d’uns 1,50 metres, amb un mínim de 1,0 

metre. 

 

Tots els senyals tindran un nivell de retrorreflectància RA2. 

 

En quan als cartells, les seves dimensions es deduiran de la mida dels caràcters i les orles utilitzats, 

així com de la separació entre línies, orles i bordes, els quals hauran de complir l’especificat en la 

norma 8.1-IC. Ajustant sempre les dimensions a un numero múltiple de lames. Indicar que les 

dimensions i composició dels cartells que a pareixen als plànols de senyalització del projecte són 

orientatius. 

 

Els cartells fletxa tindran una de les mides permeses per la norma 8.1-IC, és a dir una altura de 250, 

300, 350, 400, 450, 500 o 550 mm; i una longitud de 700, 950, 1.200, 1.450, 1.700, 1.950 o 2.200 mm. I 

compliran l’especificat en aquesta mateixa norma en quant a mida dels caràcters i les orles utilitzats, 

així com en quant la separació entre línies, orles i límits. Indicar que les dimensions i composició dels 

cartells fletxa que a pareixen als plànols de senyalització del projecte són orientatius. 

 

En termes generals, les senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 metres abans 

d’aquest i les de reglamentació a la secció a partir de la qual s’iniciï la seva aplicació. Distanciant les 

senyals com a mínim 50 metres entre ells. 

 

A banda d’aquests criteris generals, totes les senyals verticals hauran de complir la resta de 

requeriments especificats a la Norma 8.1-IC.  

 

Al plànol de senyalització del projecte es troben en detall totes les senyals i cartells amb que conta el 

projecte. 

 

 

4.   TIPUS DE SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES PROJECTATS 

 

El xoc contra un sistema de contenció de vehicles constitueix un accident substitutori d’aquell que 

tindria lloc en cas de la no existència d’aquest, i de conseqüències menys greus. 

Es procura, per tant, col·locar aquests sistemes per protegir obstacles pròxims a la calçada i desnivells 

laterals. 

 

Les barreres es projecten pensant en la seguretat dels usuaris de la via, sobre la base dels següents 

paràmetres: 

 

• Característiques dels perill que es pretén evitar. 

• Característiques de la via en el punt considerat. 

• Condicions climàtiques habituals. 

• Característiques del trànsit. 

• Accidents i les seves causes. 

 

S’ha decidit col·locar barreres de seguretat del tipus BMSNA4/T (nivell de contenció N2 i amplada de 

treball W6), amb suports tubulars distanciats 4 metres entre si als següents trams: 

 

1. PK 0+120 a 0+220 (costat esquerre) i PK 1+100 a 1+200 (costat esquerre): Desnivell superior a 

80 cm a la part exterior de la corba, amb cuneta de terres profunda al peu del terraplè.  

2. PK 0+500 a 0+600 (costat esquerre): Desnivell superior a 100cm, amb cuneta profunda 

revestida de formigó al peu del terraplè. 

3. PK 1+130 a 1+380 (costat dret): Desnivell superior a 1,50m degut a la presencia d’un rec 

paral·lel a la calçada. 

 

També s’han col·locat barreres de seguretat del tipus BMSNA2/T (nivell de contenció N2 i amplada de 

treball W5), amb suports tubulars distanciats 2 metres entre si als següents punts: 

 

1. PK 0+520, PK 1+160 i PK 1+665 (ambdós costats): Protecció dels brocs de les obres de 

drenatge amb un tram de barrera de 12 metres centrat en la ODT. 

2. PK 1+310 (ambdós costats): Trams de 6/12 metres de transició després del pretil. 
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Finalment, s’ha col·locat una barrera de seguretat del tipus “Trionda H2L” de la casa HIASA o similar, 

amb nivell de contenció H2 i amplària de treball W5 amb  índex de severitat A segons la UNE-EN 1317-

2 al PK 1+310 (Pont de l’Humà), en ambdós costats, de 17,5 metres de longitud cadascuna. 

 

Tots els sistemes han de disposar del corresponent certificat de conformitat CE segons la norma 

europea UNE-EN 1317-5 i han de complir l’especificat a la O.C. 35/2014 en quan a la seva posició 

respecte la calçada.  

 

Transversalment la barrera es col·locarà de manera que la vertical de la part més propera a la calçada 

no caigui sobre la plataforma pavimentada i estigui a una distància superior a 40 cm de la línia blanca 

exterior. Es disposaran captafars cada 8 metres, els abatiments seran sempre de 8 metres de longitud i 

als accessos a camins o finques es disposarà un gir de la barrera. 
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ANNEX NÚMERO 13:  ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
 
1.   INTRODUCCIÓ 
 
En el present Annex s’estableixen les mesures necessàries per tal de minimitzar l’afecció de les obres 

sobre el trànsit local de la carretera GIV-6226.  

 

Les obres inclouen el condicionament de la carretera GIV-6226 des de Garrigàs a Arenys d’Empordà. 

Aquest condicionament inclou la millora del traçat en planta i l’ampliació de la calçada a 7 metres 

d’amplada distribuïts en dos carrils de 3,0 m i dos vorals de 0,5 m amb bermes de 0,50 m. També 

s’adequaran les obres de drenatge de la carretera i s’eixamplarà el Pont de l’Humà.  

 

 

2.   ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES PROJECTADES 

 

La totalitat de les obres definides en el present projecte, permetran la circulació dels vehicles en tot 

moment. En el cas de les que s’executen en la calçada existent, es mantindrà el trànsit, bé sigui 

mitjançant el sistema de mitges calçades o mitjançant desviaments provisionals. 

 

Als trams on part de la nova calçada coincideix amb l’existent, aquesta s’aprofita, a excepció del tram 

entre el PK 0+650 i el 0+700, on la nova rasant és inferior a l’existent, i del tram entre el PK 1+300 i PK 

1+330, on es realitzen les obres d’eixamplament del Pont de l’Humà. 

 

La incidència de les obres en aquests trams sobre el trànsit es resol mitjançant una restricció de la 

secció transversal sense interrompre el trànsit en cap cas. S’haurà d’indicar l’aproximació a l’inici de la 

zona d’obres (senyal tipus TP-18), la restricció de la secció transversal (senyal tipus TP-17a), 

s’establirà una limitació de velocitat (senyal tipus TR-301) i es protegirà la zona d’obres amb cons (tipus 

TB-6). 

 

En cas d’emergències (ambulàncies i bombers) es facilitarà el pas en qualsevol moment. 

 

A mode d’exemple en la següent figura es mostra una fitxa amb la senyalització d’obres tipus que 

s’hauria de disposar en aquest cas concret, extretes del “Manual de ejemplos de señalización de obras 

fijas” del Ministeri de Foment. 

 
Figura 16.1. Exemple de senyalització d’obres fixes, tram recte. 

 

Es vol remarcar que, dels treballs a executar en aquests trams, els únics que obligaran a tallar un carril 

seran el fresat i la pavimentació amb mescla bituminosa de les zones on s’aprofita el ferm existent. Per 

tant al tractar-se de treballs d’execució ràpida i que es preveu realitzar en cadena, en cap cas, caldrà 

deixar el carril tallat durant més d’una jornada sencera, ja que una vegada estès i compactat l’asfalt, ja 

es pot obrir el trànsit de nou passades poques hores. 
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A les zones on la nova calçada no coincideix amb l’existent, els trànsit seguirà passant com fins ara per 

la carretera GIV-6226. 

 

Al tram entre el PK 0+650 i el 0+700, s’haurà de tallar la carretera en aquest tram i desviar el trànsit. 

Aquest desviament es realitzarà, amb la deguda senyalització, per un camí provisional que es 

construirà a través dels camps situats al marge dret de la carretera del PK 0+620 al 0+710. El disseny 

del desviament preveu que quan aquest comenci a ser operatiu, la nova calçada ja s’hagi executat fins 

al PK 0+650. 

 

Aquest camí provisional tindrà 6 m d’amplada i seguirà aproximadament la rasant de la calçada actual, 

de manera que s’haurà de realitzar un desmunt als camps del marge dret. Es pavimentarà amb una 

capa de 25 cm de tot-ú compactat i una capa de 5 cm d’aglomerat asfàltic i tindrà una longitud 

aproximada de 92 metres. Per conduir les aigües de pluja, es construirà juntament amb el desviament, 

la cuneta del marge dret de la futura calçada en aquest tram, que estarà situada a l’esquerra del 

desviament, i que el creuarà al final d’aquest mitjançant un tub DN400, per tal que les cunetes continuïn 

per la cuneta existent del marge dret de la calçada, de la qual s’haurà de modificar el tram inicial 

ajustant-ne el pendent per evitar la creació d’un punt baix. 

 

Una vegada es torni a donar pas per la carretera s’enderrocarà l’asfalt del camí provisional i l’obra de 

drenatge d’aquest, es realitzarà el moviment de terres per tornar el camp al seu estat inicial i es tornarà 

a estendre la terra vegetal.  

 

Finalment, al tram entre el PK 1+300 i 1+330, s’haurà de tallar també la carretera i desviar el trànsit. 

Aquest desviament es realitzarà, amb la deguda senyalització, per un camí provisional que es 

construirà a través dels camps situats al marge dret de la carretera des del PK 1+200 fins al 1+370. El 

disseny del desviament preveu que quan aquest comenci a ser operatiu, la nova calçada ja s’hagi 

executat fins al PK 1+290. 

 

El vehicles que s’incorporin a la GIV-6226 provinents de la GIV-6226R al PK 1+290 i vulguin anar en 

direcció Arenys d’Empordà, hauran de recular per la GIV-6226 fins al PK 1+200 i incorporar-se al camí 

provisional en aquest punt. 

 

Aquest camí provisional tindrà 6 m d’amplada i seguirà aproximadament la rasant d’un antic rec 

paral·lel a la calçada durant els 90 primers metres, només els primers 30 metres tenen bastant 

rebliment, per ajustar la rasant del camí a la de la calçada de la GIV-6226. A continuació al PK 0+090 el 

camí provisional creua el torrent dels Sorrells mitjançant un gual format per 3 tubs de PE corrugat doble 

capa DN800 amb un pendent del 1,3%, protegits amb formigó (llosa de gruix mínim de 25cm armada 

amb malla ∅10mm c. 15x15cm a la part superior i recobriment de 10 cm als laterals i fons). Al següent 

apartat, així com a l’annex de drenatge es dona més informació d’aquest gual. 

 

Passat el gual, la rasant està dissenyada per retornar a la cota de la calçada existent el més aviat 

possible, sense superar una pendent del 10%. La formació del camí en aquest tram suposa desmunts 

força importants del PK 0+090 al PK 0+125, i rebliments a partir d’aquest punt fins al final. 

 

Es pavimentarà amb una capa de 25 cm de tot-ú compactat i una capa de 5 cm d’aglomerat asfàltic i 

tindrà una longitud aproximada de 173 metres.  

 

Per conduir les aigües de pluja, es construirà juntament amb el desviament, una cuneta provisional de 

terres, de la mateixa geometria que la CT3 de la nova GIV-6226, del PK 0+040 al PK 0+090 del 

desviament, al marge esquerre d’aquest. En aquest punt final la cuneta desaiguarà al torrent dels 

Sorrells. Aquesta cuneta rebrà les aigües recollides per l’antic rec conduïdes pel peu del talús del 

marge dret del desviament fins al PK 0+030. En aquest punt, mitjançant una ODT formada per un tub 

DN500, les aigües creuaran el desviament i s’incorporaran a la nova cuneta al PK 0+040. Per l’altra 

banda del torrent les aigües es conduiran pel peu del talús del desviament fins al torrent, primer pel 

marge dret del PK final al PK 0+135 i després pel marge esquerre del PK 0+130 al torrent. El 

creuament d’un costat del desviament a l’altre es realitzarà mitjançant una ODT formada per un tub 

DN400 del PK 0+135 al PK 0+130. 

 

Una vegada es torni a donar pas per la carretera s’enderrocarà l’asfalt del camí provisional, el gual i les 

obres de drenatge, es realitzarà el moviment de terres per tornar els terrenys al seu estat inicial i es 

tornarà a estendre la terra vegetal.  

 

Al document número 2 del projecte s’adjunten un plànols de definició dels desviaments en qüestió. 

  

3.   TRACTAMENT DEL GUAL 
 
El desviament alternatiu del PK 1+200, està situat uns metres aigües amunt del Pont de l’Humà i 

creuarà el torrent dels Sorrells mitjançant un gual provisional. És necessari advertir amb senyalització 

del pas sobre un gual inundable. 

 

Durant les obres caldrà nomenar a una persona responsable del gual en tot moment, la qual estarà en 

contacte permanent amb el Servei d’alertes de l’INUNCAT, on hi haurà un protocol establert sobre com 

i quant tancar el desviament provisional en el cas de que hi hagi un risc d’avinguda del torrent que 

pogués posar en perill el pas de vehicles pel gual. 
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Sobre el gual cal esmentar les següents dades d’interès: 

 

 El pas alternatiu amb el gual sobre el torrent dels Sorrells tindrà una durada de  quatre mesos. 

 El gual s’ha dissenyat per tal de que pugui desguassar el cabal de MCO (Màxima Crescuda 

Ordinària) que té un valor de 3,5 m3/seg, amb el que caldrà col·locar, en paral·lel, 3 tubs DN800 

de PE corrugat doble capa de 12 m de longitud. 
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                                   ANNEX 14: PLA D'OBRES

INVERSIÓ

ACTIVITAT PER CAPÍTOLS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 34.320,85

MOVIMENTS DE TERRES 57.377,31

FERMS I PAVIMENTS 262.576,73

DRENATGE LONGITUDINAL 17.798,91

OBRES DE FÀBRICA (Eixamplament pont) 54.167,08

OBRES DE FÀBRICA (ODT) 9.460,26

ACCESSOS A FINQUES I CAMPS 6.708,11

SEGURETAT VIAL 52.799,40

MESURES CORRECTORES 6.780,07

DESVIAMENTS 46.494,95

SERVEIS AFECTATS 32.791,53

GESTIÓ DE RESIDUS 1.769,41

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

SEGURETAT I SALUT 8.764,88

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL: 591.809,49

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES: 6 MESOS

% CERTIFICACIONS MENSUALS D'OBRES 16,38 13,16 19,50 19,50 15,26 16,21

% CERTIFICACIÓ TOTAL ACUMULADA 16,38 29,54 49,03 68,53 83,79 100,00

PRESSUPOST MENSUAL D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST TOTAL ACUMULAT D'EXECUCIÓ MATERIAL

96.926,34

96.926,34

77.867,19

174.793,52

115.378,15

290.171,67

115.378,15

405.549,82

90.319,41

495.869,23 591.809,49

95.940,27
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ANNEX NÚMERO 15:  SERVEIS AFECTATS 
 
 

1.  OBJECTE 
 

En el present annex es localitzen i defineixen les obres necessàries per al desplaçament i reposició 

dels serveis existents que es vegin afectats per les obres del projecte constructiu de condicionament de 

la carretera GIV-6226 entre els municipis de Garrigàs i Arenys d’Empordà (Alt Empordà).  

 

L’inventari de serveis existents ha estat obtingut amb visites en l’emplaçament del projecte i amb la 

informació facilitada per l’Ajuntament de Garrigàs. 

 

 

2.  SERVEIS EXISTENTS 
 
A l’entorn del projecte s’han localitzat els següents serveis que podrien veure’s afectats per les obres:  

 

- Línia aèria de telefonia. Companyia: Telefónica  

- Canonada d’aigua potable. Companyia: Prodaisa 

 

 

3.   LÍNIA AÈRIA DE TELEFONIA 
 
Pel marge esquerre, en paral·lel a la calçada i bastant propera a aquesta discorre una línia aèria de 

telefonia des del PK 0+000 al PK 0+700 de projecte, on ja es separa considerablement. 

 

El nou traçat no interfereix amb cap dels pals d’aquesta línia, si bé és veritat que els situats als PK 

0+140, 0+180 i 0+570 queden a poca distància de la línia blanca que marca el límit de la calçada (6, 4 i 

9 metres respectivament) i per aquest motiu es preveu la col·locació d’una barrera de seguretat en 

aquests trams. 

 

 

 
Figura 3.1. Fotografia dels pals de fusta propers a la calçada.  

 
 
4.  XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
En tot el tram de carretera on es preveu l’ampliació i modificació de traçat hi passa, pel marge 

esquerra, una canonada de la xarxa d’abastament d’aigua potable. La companyia que gestiona aquest 

servei és Prodaisa i segons la informació rebuda, es tractaria d’una canonada de polietilè de DN-

125mm.  

 

Tenint en compte que per a l’ampliació de la calçada es guanya espai precisament cap al marge 

esquerre, i que és necessari desviar tots els serveis per evitar que quedin sota la calçada, caldrà 

comptar amb el desviament d’aquesta canonada d’abastament, fins a situar-la just al costat de la nova 

cuneta o límit del nou talús o de la nova berma, en aquells trams on interfereixi amb la nova calçada o 

les noves cunetes. 

 

A més, al pont de l’Humà, actualment la canonada passa penjada de l’estructura d’aquest i per tant, 

interferirà en les obres d’ampliació d’aquesta estructura previstes al present projecte. És per això, que 

prèviament a la realització d’aquestes, es preveu desviar la canonada i que aquesta passi enterrada 
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sota la llera de la riera. En aquest nou tram de canonada s’instal·larà una vàlvula de descàrrega i una 

ventosa de doble acció. 

 

 
Figura 4.1. Imatge de la canonada existent penjada a l’estructura del pont.  

 

Donat que no s’ha rebut resposta de la companyia Prodaisa, s’ha inclòs en el projecte una proposta 

d’actuació que aquesta companyia haurà de validar abans de portar-se a terme. 

 

La nova canonada serà de PEAD DN125 i PN16 i als creuaments, tant de la riera com de la calçada, 

anirà dins una baina de PE corrugat doble capa DN250 embolcallada amb formigó. 

 

En els plànols que s’adjunten es representa la canonada existent i la proposta de desplaçament de la 

nova canonada, amb un detall en secció de la rasa i la situació d’aquesta. 

 

Aquestes actuacions es realitzaran de tal manera que només s’interrompi el servei en el moment de 

realitzar les connexions. 

 

Els trams de canonada que quedi fora de servei, es retiraran. 

 

 
 

Figura 4.2. Imatge d’un punt de descarrega de la canonada existent.  
 

 

5.   VALORACIÓ ECONÒMICA DE LA REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS   
 

En el pressupost del conjunt de les obres del projecte es detalla la valoració econòmica de les 

afeccions a la xarxa d’abastament d’aigua potable. Es tracta d’una estimació del cost real, donat que no 

s’ha rebut resposta de la companyia Prodaisa en referència a la valoració econòmica de l’obra 

mecànica. 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÀMITS AMB LES COMPANYIES 



From: gerard@enigest.com

To: Adrià Culla (adriaculla@prodaisa.cat); jordicufi@prodaisa.com; Irene Capdevila; Marc Crous

Subject: Serveis afectats GIV-6226 (AP)

Date: dijous, 12 de juliol de 2018 11:20:00

Attachments: image001.png
16 - Serveis afectats.pdf
16 - Serveis afectats.zip
17.jpg
Annex 15 - Serveis afectats.pdf
PRODAISA - garrigas.pdf
PRODAISA - nuclis.pdf

Benvolguts,

 

El nostre consulting Enigest S.L., ha rebut l’encàrrec per part de la Diputació de Girona, de

redactar el projecte de “Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de l'N-II a Vilaür

per Garrigàs. Tram: Garrigàs - Arenys d'Empordà (Alt Empordà)”.

 

Al llarg de l’actuació la modificació del traçat de la carretera i l’eixamplament de la calçada, fa

que la canonada quedi sota d’aquesta en diversos punts i per tant, sigui necessari desplaçar-la.

 

Aquest desviament és senzill, es tracta de col·locar una nova canonada “paral·lela” a l’existent,

en aquest trams on sigui necessari per evitar que quedi sota la nova calçada. S’adjunta un plànol

(16 – Serveis afectats.pdf) on es poden veure quins són aquests trams i la secció de la rasa que

es preveu en els diferents casos.

 

Preveiem disposar una canonada igual que l’existent de PEAD DN125, però la pressió nominal no

la coneixem, per això hem considerat PN16. Vosaltres disposeu d’aquesta informació?

 

En quan els trams de la canonada existent que quedin anul·lats, es preveu retirar únicament

aquells que sigui imprescindible per l’execució de les obres.

 

A més, l’ampliació de la calçada prevista en projecte fa necessari un eixamplament del Pont de

l’Humà, on la canonada existent passa penjada de l’estructura d’aquest (s’adjunta fotografia).

Seguint les indicacions de la direcció del projecte (Diputació de Girona) es preveu desviar la

canonada en aquest punt i passar-la per sota la llera de la riera. Es preveu disposar un desguàs i

una ventosa per fer aquest pas, i la canonada passaria dins una veïna embolcallada amb formigó

i a un mínim de 1 metre de profunditat. Es pot veure aquesta solució proposada al mateix plànol

adjuntat (16 – Serveis afectats.pdf), el qual també adjuntem en format editable.

 

La informació existent de la xarxa d’abastament d’aigua potable ens l’ha subministrat

l’Ajuntament de Garrigàs i s’adjunta també en aquest mail.

 

Per tal de poder continuar amb la redacció del projecte ens adrecem a vosaltres com a

subministradors d’aquest servei per tal de rebre la vostra conformitat amb les actuacions

plantejades i el pressupost de les obres necessàries. Des de la direcció del projecte se’ns

demana que el vostre pressupost només inclogui la par corresponent a l’obra mecànica i

nosaltres ja comptaríem la part d’obra civil a part i la realitzaria directament l’empresa

constructora que realitzi la resta de l’obra.

 

A tal efecte, restem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió i anticipem el nostre

agraïment.

 

Salutacions cordials,

 

Gerard Valentí i Bauxell

Enginyer de Camins, Canals i Ports

 

   

Enigest.com
Telf. 972 215 671

Bonaventura Carreras Peralta, 5 Pral.

17004 Girona
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ANNEX NÚMERO 16:  TERRENYS AFECTATS 
 

 

1. Memòria 
 

El present projecte consta del condicionament del tram, de la carretera GIV-6226, que uneix el 

nucli de Garrigàs amb el nucli d’Arenys d’Empordà (Alt Empordà). 

 

L'actuació de condicionament de l’esmentada carretera inclou la millora del traçat en planta i 

l'ampliació de la calçada de la carretera fins a 6 metres d'amplada amb vorals de 0,5 metres. Així 

mateix s'inclou la millora i reconstrucció de les obres de drenatge i el desviament dels serveis que 

es vegin afectats. També es compta amb l’ampliació del Pont de l’Humà. 

 

 

2. Criteris de definició 
 

a. Expropiació per vialitat 
 

L’article 34.1 del DL 2/2009, indica que la zona de domini públic compren els terrenys 
ocupats o d’ocupació futura prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus 
elements funcionals i, llevat que excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del 

terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de 
l’aresta exterior d’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i vies preferents i de 
tres metres en les carreteres convencionals.  

 

L’aresta exterior d’explanació (article 73 del Decret 293/2003) és la definida per la intersecció dels 

talussos de terraplè o de desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de terraplè 

o de coronació de desmunt, és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural la 

que la defineix. En el cas de ponts, viaductes i d’altres estructures o obres similars, es defineix 

com la projecció ortogonal dels extrems de l’estructura sobre el terreny, considerant també com 

estructura els seus propis fonaments, i sempre amb salvetat de la definició general pels terraplens 

o desmunts d’accés. En els supòsits especials dels túnels, es defineix com la intersecció amb el 

terreny natural dels talussos de les boques del propi túnel incloent-hi en aquest possibles galeries 

de serveis o altres elements construïts fora del túnel principal.  

En els camins i accessos a condicionar s’afectarà estrictament la superfície necessària, és a dir 

fins a l’aresta d’esplanació. 

 

b. Expropiació per serveis 
 

Criteris generals d’aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la reposició 

de serveis afectats: 

 

 EXPROPIACIÓ 
(m2) 

SERVITUD 
DE PAS (m) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL (m) 

LÍNIES ELÈCTRIQUES    

B.T. 

Pal fusta 1 x 1   
Riostra 6 x 1   
Pal formigó 1 x 1   
Castellet metàl·lic 2 x 2   
Línia aèria  2 6 
Línia soterrada  2 10 
Pericons 2 x 2   

M.T. 
(11 kV, 25 kV) 

Pal formigó 1 x 1   
Castellet metàl·lic 3 x 3   
Línia aèria  16 6 
Línia soterrada  2 10 
Pericons 2 x 2   

A.T. 
(110 kV, 220 kV, 380 kV) 

Castellet metàl·lic 10 x 10   
Línia aèria    
Línia soterrada  2 10 
Pericons 2 x 2   

Estacions 
transformadores 

Pfu3, Pfu4 5 x 3   
Pfu5 6 x 3   

TELEFÒNICA    

 

Pal fusta 1 x 1   
Pal formigó 1 x 1   
Pericons 2 x 2   
Cambres 4 x 3   
Línies aèries  2 6 
Línies soterrades  2 10 
Riostra 6 x 1   

AIGÜES    

 Diferents diàmetres  2 6 
Pericons 1,5 x 1,5   

GAS    

 Alta pressió  3 15 
Baixa pressió  2 10 

 
*En funció de la instal·lació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la taula. En tot 
cas el projecte defineix la instal·lació a reposar i la superfície d’ocupació necessària. 
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c. Ocupació temporal 
 

Corresponen als terrenys ocupats durant desenvolupament de les obres per desviaments de 

transit, emmagatzematge, parc de maquinaria, casetes d’obra, acumulació de terres, accessos a 

la zona de treball, etc. 

 

 

3. Relació de bens i drets afectats 
 

La relació de finques afectades per les obres, així com l’adreça dels seus propietaris es reflecteix 

en la taula adjunta. Aquestes pertanyen als termes municipals de Garrigàs i Palau de Santa 

Eulàlia. 

 

A més en els plànols que acompanyen aquest annex es pot observar el nou traçat de la carretera 

i dels camins i accessos així com la superfície afectada. 

 

4. Resum de superfícies afectades 
 
En la següent taula es resumeix el total de superfícies afectades: 

 

 Expropiacions 

 
Superfície 

d'esplanació (m2) 

Sup. ocupada 

temporalment (m2) 

Sup. de servitud de 

pas soterrada (m2) 

T.M. Garrigàs 14.058  m2 2.600 m2 59 m2 

T.M. Palau de Sta. Eulàlia 3.557 m2 1.261 m2 - 

TOTAL 17.615 m2 3.861 m2 59 m2 

 
 



Num finca: Polígon: Parcel·la Plànol Referència Municipi: Titular: Naturalesa: Superfície Superfície Superfície de Observacions:

 cadastral: d'esplanació (m2): d'ocupació servitud de pas

temporal (m2): permanent (m2):

101 5 123 1 de 5 17081A005001230000KW GARRIGÀS Camps Quintana, Dolores Agrari 382 119
102 5 125 1 de 5 17081A005001250000KB GARRIGÀS Balco Badia de Roses SL Agrari 284
103 5 160 1 de 5 17081A005001600000KB GARRIGÀS Serra Vidal, Miquel Agrari 371
104 5 161 1 de 5 17081A005001610000KY GARRIGÀS Serra Vidal, Miquel Agrari 165
105 5 162 1,2 de 5 17081A005001620000KG GARRIGÀS Camps Quintana, Dolores Agrari 660
106 5 163 2 de 5 17081A005001630000KQ GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 870
107 5 180 2 de 5 17081A005001800000KI GARRIGÀS Berenguer Nierga, Miquel Agrari 254 39
108 5 208 2,3 de 5 17081A005002080000KJ GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 75 119
109 5 181 2,3 de 5 17081A005001810000KJ GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 852 93
110 5 209 2,3 de 5 17081A005002090000KE GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 460
111 5 196 3,4 de 5 17081A005001960000KP GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 76
112 5 182 3,4 de 5 17081A005001820000KE GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 4250 92
113 5 199 4 de 5 17081A005001990000KF GARRIGÀS Cortada Reixach, Salvador (Herederos de) Agrari 108 897
114 5 201 4 de 5 17081A005002010000KM GARRIGÀS Batlle Gibert, Liberto (50% propietat)

Batlle Gibert, Maria (50% propietat)
Agrari 156 429

115 5 202 4 de 5 17081A005002020000KO GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 216 384
116 5 203 4,5 de 5 17081A005002030000KK GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 554 72
117 10 1 4 de 5 17081A010000010000KX GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 30 55 26
118 10 2 4,5 de 5 17081A010000020000KI GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 1710 135 33
119 10 7 5 de 5 17081A010000070000KU GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 468 14
120 10 11 5 de 5 17081A010000110000KH GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 122
121 10 12 5 de 5 17081A010000120000KW GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 197
122 5 206 5 de 5 17081A005002060000KX GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 890 115
123 5 207 5 de 5 17081A005002070000KI GARRIGÀS Vaello Ordis, Carlos José Agrari 908 37
201 2 84 1 de 5 17126A002000840000BK PALAU DE STA. EULALIA Camps Quintana, Dolores Agrari 94 18
202 2 85 1 de 5 17126A002000850000BR PALAU DE STA. EULALIA Trilla Bellmas, José Agrari 1444 727
203 2 111 1,2 de 5 17126A002001110000BF PALAU DE STA. EULALIA Agulló Batlle, Joaquim Agrari 1539
204 2 112 2 de 5 17126A002001120000BM PALAU DE STA. EULALIA Giró Joher, José (100% usdefruit)

Giró Bosch, Maria Teresa (100% nua propietat)
Agrari 480 516

Total: 17615 3861 59

Taula resumen - superfícies privades afectades:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÀNOLS PARCEL·LARIS 
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DOCUMENT Núm.1 – MEMÒRIA  



MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT 

 

1- INTRODUCCIÓ 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar 

els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997, amb la finalitat de 

facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del 

Contractista. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties professionals així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les  instal·lacions 

preceptives Salut i benestar dels treballadors. 

 

Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 

1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

 

 

2- PROMOTOR 

 

Promotor: Diputació de Girona 

Adreça: Pujada Sant Martí, 4-5 

Població: Girona 

 

 

3- AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor de l’estudi:  Jordi Quera i Miró 

DNI:  39121085 V 

Titulació:  Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:  Girona 

 

 

4- DADES DEL PROJECTE 

 

4.1- Autor del projecte 

 

Autor del projecte:  Jordi Quera i Miró 

DNI:  39121085 V 

Titulació:  Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:  Girona 

 

4.2- Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte: 

 

Coordinador S i S:  Jordi Quera i Miró 

DNI:  39121085 V 

Titulació:  Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm:  6.513 

Despatx professional:  ENIGEST, S.L. 

Població:  Girona 

 

4.3- Tipologia de l’obra: 

 

Condicionament d'un tram de la carretera GIV-6226, de Garrigàs a Arenys d’Empordà. 

 

4.4- Situació 

 

Emplaçament: GIV-6226, tram: Garrigàs – Arenys d’Empordà, inici al PK 2+626. 

 

4.5- Termini d’execució: 

 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 

 



4.6- Mà d’obra prevista: 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

 

5- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1- Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els contractistes 

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 

talls i punts de consum de l’obra, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir el 

pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

5.2- Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

 

Per part del Contractista principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de 

la canalització provisional per l’interior de l’obra. 

 

5.3- Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, o aquesta 

connexió no fos viable, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista i sense suposar un 

increment del pressupost destinat a la seguretat i salut de l’obra, una fossa sèptica o pou 

negre tractat amb bactericides. 

 

 

 

 

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

 

Pels treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 

amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 

responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents 

(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i mitjans addicionals d’extinció, 

vigilància i ventilació adequats. 

 

6- TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 

directrius del D. 89/2010, de 29 de juny, regulador de la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com 

a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la 

fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el 

lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 

comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació 

per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

 

7- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 

seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 



residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest 

projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la fixació dels valors límit TLV 

(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o 

químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva 

salut. El TVL s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 

40 h/setmana. 

 

 

8- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

 Treballs previs (fressats, tall amb disc...) i demolicions 

 Esbrossada del terreny 

 Moviment de terres (terraplens i desmunts) 

 Drenatge longitudinal (cunetes i baixants) 

 Xarxes de serveis (drenatge, clavegueram, aigua potable, electricitat, telefonia, 

enllumenat) 

 Afermats (materials granulars i aglomerats bituminosos, i paviments de formigó en 

massa) 

 Obres de fàbrica i drenatge (obres de drenatge transversals) 

 Seguretat vial (senyalització horitzontal, senyalització vertical) 

 Obres complementàries (plantacions) 

 

 

9- RISCS 

 

A l'esbrossada i moviment de terres 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapaments 

Col·lisions i bolcades 

Caigudes a diferent nivell 

Esllavissaments 

Pols 

Soroll 

Irrupció d’aigua 

Als afermats 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapaments per maquinària i vehicles  

Col·lisions i bolcades  

Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis 

Per la utilització de productes bituminosos 

Esquitxades 

Pols 

Soroll 

 

 

A les xarxes de serveis 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapaments a les rases 

Col·lisions i bolcades 

Caigudes 

Ferides a peus i mans 

Pols 

Soroll 

 

A les obres complementàries 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapaments a les rases 

Col·lisions i bolcades 

Caigudes 

Ferides a peus i mans 

Pols 

Soroll 

 

 

Als acabaments i senyalització 

Atropellaments per maquinària i vehicles 

Atrapaments 



Col·lisions i bolcades 

Caigudes d'alçada 

Caigudes d'objectes 

Talls i cops 

 

 

Riscs elèctrics 

Interferències amb línies d'alta tensió 

Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 

electricitat a l'obra. 

 

 

Risc d'incendi 

Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 

 

Risc de danys a tercers 

Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de l’obra, 

fonamentalment per a circulació de vehicles.  

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport,  tant de terres 

com d'altres materials, per carreteres públiques. 

 

 

10- PREVENCIÓ DE RISC PROFESSIONAL 

Proteccions individuals 

Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants 

Guants d'ús general 

Guants de soldador 

Guants aïllants de l'electricitat 

Botes d'aigua 

Botes de seguretat de lona 

Botes de seguretat de cuir 

Botes aïllants de l'electricitat 

Granotes de treball 

Ulleres contra impactes i antipols 

Pantalla de soldador 

Caretes antipols 

Protectors auditius 

Cinturó de seguretat de subjecció 

Roba reflectant 

 

Proteccions col·lectives 

Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

Tanques de limitació i protecció 

Senyals de trànsit 

Senyals de seguretat 

Cinta de abalisament 

Límits de desplaçament de vehicles 

Abalisament lluminós 

Extintors 

Interruptors diferencials 

Preses de terra 

Regs 

 

 

11- FORMACIÓ 

  

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de 

fer servir. 

 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d'algun socorrista. 

 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 

 

 

12- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

 

Farmacioles (es revisaran mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 

consumit). 



Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

que es repetirà en el període d'un any. 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats 

per al més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una  llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid transport 

dels possible accidentats als Centres d'assistència. 

 

L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 

alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents 

grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom 

o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada 

per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, temòmetre clínic, caixa de guants 

esterilitzats i torniquet. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: desinfectants i 

antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, 

estisores, pinces, guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata 

el material utilitzat o caducat. 

 

Danys a tercers 

Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 

carreteres i camins que existeixin, adoptant-se les mesures de seguretat que cada cas 

requereix. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona aliena i es 

col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 

 

Instal·lacions Salut i benestar 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 

treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i calefacció. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si 

no prové de la xarxa d'abastament de la població. 

El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i un contenidor per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals hi haurà treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

Pla de seguretat i Salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest Estudi als 

seus mitjans i mètodes d'execució.     

 

Aquest Pla amb el corresponen informe del coordinador de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 

 

Quan no calgui la designació de coordinador, les funcions seran assumides per la Direcció 

facultativa. 

 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT Núm.2 – PLÀNOLS 

































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT Núm.3 – PLEC DE CONDICIONS 



PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

1- Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 

- Convenis col·lectius. 

- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

OM  20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de 

diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 

(BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 

1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 

2004)”. 

- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 

(BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions 

“Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 

10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 

Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 

(BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per  

“Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, “R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 

1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de 

mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 

7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 

(BOE 5 de abril de 2003)”. 

- “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1299/2006 (BOE núm. 302, de 19 de 

diciembre de 2006) ”.  

- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  

2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 

(BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i 

anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de 

septiembre de 1995)”. 

- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)”. 

- “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de 

diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 

1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la 

OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de 

noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de 

junio de 2001)”. 

- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo 

(BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 

- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 

de enero de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/3623/2006 (BOE 285 de 29 de 

noviembre)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 

780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de 

mayo de 2006)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  

486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per 

“Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

R.D.  487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 

1997)”. 

- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  

7 de octubre de 1997)”. 

- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  

1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 

2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 

2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències 

en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 

de gener de 1998). 



- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 

1999)”. 

- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de 

noviembre de 1999)”. 

- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de 

abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 

APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 

2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 

- “Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 

prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales 

(BOE  31 de enero de 2004)”. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de 

prevenció (DOGC 5764, del 26 de novembre). 

- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de 

trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 

2004)”. 

- “Real Decreto 842/2013, de 31 de Octubre, por el que se aprueba la clasificación de 

los productos de contrucción y de los elementos constructives en función de sus 

propiedads de reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281 de 23 de 

noviembre).  

- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas”. 

- “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de 

transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 50 de 

27 de febrero)”.   

- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 

el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de 

mayo)”.  

- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en 

los túneles de carreteras del Estado”. 

- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.  

- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.  

- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, 

de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 

(BOE 204 de 25 de agosto)”. 

- “Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 

(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008)”. 

- “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad 

de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

- Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses 

sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i 

del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

- “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 

luz o en período de lactancia”. 

- “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 



trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecànicas”. 

- “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 

14 de marzo de 2009)”. 

- “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo 

de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)”. 

- ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

(BOE 71 de 23 de marzo de 2010)”. 

- ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 

(diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de barbacoa y 

compuestos organoestánnicos).'' 

- ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones 

ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

- ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 

certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).'' 

- ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 

783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

- “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 

servicios de prevención.” 

- “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

- “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

- “Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.” 

- ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias 

CMR).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que 

se modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que 

se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de 

protección civil ante el riesgo químico.'' 

- ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 

que se modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 

1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 

la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII 

(cadmio).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 

que se modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII 

del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 

químicas (REACH).'' 



- ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el 

que se modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) 

nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 

(REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que 

se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).'' 

- ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se 

modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

- ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo 

general del sector de la construcción.'' 

- ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados.'' 

- ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 

aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

- ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la 

que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la 

homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 

homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 

laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la 

construcción.'' 

- ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del 

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración 

General del Estado.'' 

- “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se 

establecen normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros 

derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 

89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 

2003/122/Euratom.” 

- “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

- “Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas.” 

- Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

- “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre 

la especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles 

ferroviarios» del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

- “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 

modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 

generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización 

y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se 

modifica, con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el 

anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 

sustancias y preparados químicos (REACH).” 

- “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 

prevención , y otros Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 

374/2001.” 

- “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas.” 

- “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.” 

- “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención.” 



- “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 

TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.” 

- “Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción 

Técnica Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del 

Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.” 

- “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal 

de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 

- ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

- Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales). 

- Qualsevol altra normativa existent i vigent, que sigui obligatòria o no, que pugui esser 

aplicable. 

 

 

2- Senyalització i tancament de l’obra 

 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des de l’inici de l’obra. 

 

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 

dins de l’obra. 

 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 

evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la 

sortida de camions i de limitació de velocitat. 

 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 

qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 

necessaris. 

 

Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 

pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 

d’advertència que calguin. 

 

 

3- Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 

SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 

 Senyals normalitzades de trànsit 

 Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

 Fita de senyalització 

 Cordó de abalisament reflectant 

 Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 v 

 Equip de abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 v 

 Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

 Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 

 Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

 Detector d’instal·lacions soterrades 

 Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 

 

SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 

 

 Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 

V 

 

MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 

 

 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 

 

 



4- Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 

en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 

passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 

 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 

compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 

d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 

pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 

treballador. 

 

 

5- Substàncies i materials perillosos 

 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 

dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació 

i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 

subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i 

utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

 

6- Riscos i mesures de protecció 

 

6.1- Riscos 

 Despreniments 

 Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

 Bolcada per accidents de vehicles i màquines 

 Atropellaments  per màquines o vehicles 

 Atrapaments i atrapaments per màquines 

 Explosions 

 Talls i cops 

 Soroll 

 Vibracions 

 Projecció de partícules als ulls 

 Pols i gasos 

 Interferències amb línies elèctriques en tensió 

 Caiguda d’objectes i materials  

 Ferides punxants als peus i les mans 

 Esquitxos de formigó als ulls 

 Dermatosi per ciment 

 Erosions i contusions en manipulació 

 Electrocucions 

 Topades i bolcades 

 Per utilització de productes bituminosos 

 Cremades 

 Radiacions de soldadures 

 Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l’obra  

 Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

 Irrupció d’aigua 

 

 

6.2- Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 

detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans 

auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 

així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 

d’emergència. 

 

 

6.3- Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 

Treball (MT). 

 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 

les seves respectives prestacions. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 

especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 

finalització d’aquest. 

 



Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 

durada prevista o data de lliurament. 

 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 

reposició al moment. 

 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 

transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 

robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 

 

 

6.4- Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

 

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 

verticalitat. 

 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 

eficaç. 

 

 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

 

 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 

d’acord amb la seva funció protectora. 

 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 

màxima de 24 V. 

 

 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 

 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 

 

 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 

de pols. 

 

 

7- Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 

higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 

cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 

 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

 

8- Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 

consumit. 

 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 



 

 

9- Vigilant de seguretat 

El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball.  

 

 

10- Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 

seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 

realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  

l’obra.  

 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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Pressupost per la Seguretat i Salut a l´obra

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 8.764,88

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 8.764,88............................................................... 1.139,43

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 8.764,88.................................................................. 525,89

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 10.430,20

21 % IVA SOBRE 10.430,20............................................................................................... 2.190,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 12.620,54

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dotze mil sis-cents vint euros amb cinquanta-quatre centims

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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ANNEX NÚMERO 20:  ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 
 

 
1.   INTRODUCCIÓ 

 

L’objecte del present annex és determinar la correcta gestió dels residus generats durant les obres 

d’execució del projecte de condicionament del tram de la carretera GIV-6226, que uneix el nucli de 

Garrigàs amb el nucli d’Arenys d’Empordà (Alt Empordà). 

 

En compliment del R.D. 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’inclouen en el present Estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, tots els criteris necessaris per a la correcta gestió dels residus generats, així 

com els elements per valorar-ne l’aplicació. 

 

El contractista, posseïdor dels residus de l’obra, tindrà en compte els objectius generals de 

l’aplicació del Estudi de Gestió de Residus d’aquest projecte, que consisteixen principalment en: 

 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 

objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

 Gestionar, tractar o valoritzar els residus generats en la present obra segons l’indicat en el 

“Catàleg de Residus de Catalunya” així com al “Catàleg Europeu de Residus”. 

 

2.   DADES GENERALS 
 

2.1.  Definicions 
 

El RD 105/2008 inclou les següents definicions (Art. 2), a més a més de les incloses en l’article 3 de 

la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus: 

 

Residu de construcció i d’enderrocs. Qualsevol substància u objecte generat en una obra de 

construcció o demolició, del qual el seu posseïdor (contractista) es desprendrà o del que tingui 

intenció o obligació de despendre. 

 

Residu especial. Tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 

de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

 

Residu no especial. Tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

 

Residu inert. Residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 

biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 

altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 

contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicar la salut humana. La 

lixivialitat total i la seva ecotoxicitat, així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser 

insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 

superficials o subterrànies. 

 

Productor de residus de construcció i demolició. 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició. La persona física o jurídica que tingui al seu 

poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la 

consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o 

demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la 

consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

2.2.  Àmbit d’aplicació 
 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 és sobre tots els residus de construcció, excepte (segons 

l’article 3, apartat a): 
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Aquest estudi contempla que les terres i pedres no contaminades seran reutilitzades en la mateixa 

obra, i el sobrant serà utilitzat en altres distintes acreditant-ne el seu destí a reutilització. 

 

En el cas del present projecte els residus procedents de la demolició, seran portats a dipòsit 

controlat o planta de reciclatge per a la seva disposició o valorització i les terres no contaminades 

es reutilitzaran en la mateixa obra en la mesura del possible. 

 

3.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les activitats consisteixen bàsicament en els següents aspectes: 

 

Demolicions:  Fresat o demolició de paviment de mescla bituminosa 

    Tala i transplantament d’arbres 

Enderroc dels fonaments de la senyalització vertical existent 

    Demolició d’obres de drenatge de formigó existents 

    Demolició de passos salvacunetes existents de formigó 

    Enderroc d’estructures existents 

 

Moviments de terra:  Esclarida i esbrossada del terreny 

 Excavació de tot tipus de terreny (terra vegetal, sòl inadequat, sòl 

tolerable, sol adequat, etc.) 

 Rebliment i compactació de rases amb sol tolerable de la pròpia obra 

 Estesa i compactació de material adequat de la pròpia obra i de 

préstec 

    Estesa i compactació de sòl seleccionat de préstec (bermes) 

    Rebliments amb terra vegetal 

 

Pavimentació :  Estesa i compactació de capes granulars 

    Estesa i compactació de capes asfàltiques 

    Regs d’adherència 

    Paviments de formigó en accessos 

 

Drenatges :  Excavació de rases en terreny no classificat 

 Col·locació de tubs de formigó armat revestits amb formigó en massa 

en passos salvacunetes 

 Col·locació de tubs de formigó armat per OD transversals i formació 

d’arquetes de formigó armat 

 Rebliment i compactació de rases amb sol adequat de la pròpia obra 

 Construcció de cuneta de terres i de cuneta revestida de formigó 

 Formació de llit amb pedres d’escullera en embocadura de OD 

transversals 

 

Estructures :  Ampliació estructural d’un pont existent 

  

Senyalització:  Col·locació de senyals verticals amb fonaments de formigó en massa 

    Pintat de marques vials 

    Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica 

     

Totes aquestes activitats són potencialment productores de residus, el contractista haurà  de 

gestionar adequadament la seva gestió per tal que siguin mínims, amb la reutilització en obra, el 

seu reciclatge i, si és el cas, la gestió com residus sobrants o no aprofitables a l’abocador autoritzat. 

 

4.  ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE RESIDUS  
 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en 

el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició i reduir-ne la 

seva producció durant la fase de projecte, de programació d’obra i d’execució d’obra. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí No 

1 
S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 

per utilitzar-los al mateix emplaçament. 
x  

2 
Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es 

munten a obra sense gairebé generar residus. 
x  

3 
S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció 

i, per tant, la quantitat de material a emprar. 
x  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. x  
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5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la 

pròpia obra. 

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 

residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 

físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

x  

6 
S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró 

guix per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions. 
 x 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. x  

8 
S’ha tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, preveure 

fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació 

una vegada finalitzada la seva vida útil. 

x  

9 
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 

global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 

producció. 

x  

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

 

5.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti 

amb els amidaments i preus unitaris previstos en el Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de 

Residus o bé en el Pressupost general de l’obra. 

 

Una obra té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es 

considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i 

“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als 

dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció 

en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la 

reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

 

Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 

construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No 

Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les 

possibilitats de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper 

d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de 

construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat 

de comptar amb valoritzadors de residus (per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de 

fusta, de metall, de paper i cartró, etc.). 

 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor que 

més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té 

menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físicoquímiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on 

s’ha produït.  

 

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial 

que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat. 

Per a una correcta classificació en origen dels residus generats cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible 

un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb 

l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 

naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 

construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
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components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 

especials, no especials i inerts.  

 

Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 

 Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus en 

els següents grups: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró, pneumàtics, bateries, fluorescents, olis, etc.. 

 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els 

residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on 

el residu pugi ser finalment transmès a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més 

desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 

 

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de: 

 

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 

planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

 La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 

reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 

petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

 Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que 

poden contenir. 

 Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, 

separació, transferència o de dipòsits controlats). 

 

Es realitzarà el seguiment visual i documentalment dels residus tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 

subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 

residus al llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 

posseïdors de residus. 

 Fitxa de destinació (FD): Document normalitzat que te que subscriure el productor o 

posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de 

l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de 

l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 

residu, al productor o posseïdor del residu. 

 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les operacions de 

gestió de residus dintre de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar: 

 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

1 Separació segons 
tipologia de residu 

El RD 105/2008, marca que s’ha de preveure la separació en 
obra de les següents fraccions, quan de forma 
individualitzada cadascuna superi les quantitats que 
s’indiquen a continuació: 

Formigó. (80 T) 
Maons, teules, ceràmics. (40 T) 
Metall. (2 T) 
Fusta (1 T) 
Vidre (1 T) 
Plàstic (0,5 T) 
Paper i cartró (0,5 T) 
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FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Especials La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona 
adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

-No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

-El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un 
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per 
tal d’evitar vessaments accidentals. 

-Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin 
de situar els envasos dels productes Especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

-Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 

-Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes 
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

-Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de 
residus especials. 

Inerts  Contenidors per inerts 
barrejats 

 Contenidor per inerts 
Ceràmica 

 Contenidor o zona d’aplec 
per les terres que van a 
abocador 

 Contenidor per inerts 
Formigó 

 Contenidor per altres inerts 

No especials  Contenidor per metall 

 Contenidor per plàstic 

 Contenidor per residus no 
especials barrejats 

 Contenidor per fusta 

 Contenidor per paper i 
cartró 

 

Inertes + No especials Inerts + no especials: Contenidor amb inerts i no especials 
barrejats. (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, 
derivar a un gestor que faci un tractament previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts de la pròpia 
obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar 
a abocador 

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA 

Kg:                            m3: 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que 
l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament , 
un 30% menor al volum inicial de residus petris): 

Kg:                            m3: 

 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que continguin, d’acord amb la separació selectiva 
prevista. 

Inerts 

 

 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els 
dipòsits de terres i runes) 

 

 No especials barrejats  

  

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-
guix, etc. 

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... 
(codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest 
símbol identifica als residus No Especials barrejats, no 
obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

 

Fusta Ferralla Paper i 
cartró Plàstic Cables 

elèctrics 

     

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). 
Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada 
pels residus Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-
los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de residus Especials. 
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Gestió de residus tòxics i/o perillosos: 

 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents, tot i que no s’ha realitzat cap estimació de les quantitats que podrien generar-se’n: 

 

 (160601) Bateries de plom 

 (150110) Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminades per 

aquestes 

 (200121) Tubs fluorescents i altres residus amb mercuri 

 (200119) Fitosanitaris, pesticides, insecticides, plaguicides 

 (160603) Piles que contenen mercuri 

 (030104) Fusta laminada, encolada o tractada 

 (160113) Líquids de fre usats 

 (130206) Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

 (200113) Dissolvents 

 (200127) Pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 

desencofrant 

 (160507) Productes químics inorgànics que contenen substàncies perilloses 

 (160508) Productes químics orgànics que contenen substàncies perilloses 

 (180103 i 180104) Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona 

d’obres. 
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en 

la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 

controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor 

autoritzat. A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 

es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 

correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 

adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és l’encarregada en l’actualitat de la recollida, 

transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, 

donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de recipients. 

  

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 

fugues durant la seva manipulació. Els productes químics inorgànics que contenen substancies 

perilloses, fitosanitaris, pesticides..., necessiten una fitxa de seguretat  per a la seva gestió. En cas 

de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 

l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 

executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a 

la seva restitució. 

 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta, de mides 10x10 cm mínim, dels envasos o 

contenidors que contenen residus perillosos figurarà: 

 

Etiquetatge com a residu de cada bidó: 

 

 Productor 

 Direcció i telèfon del productor 

 Data d’envasament 

 Denominació del residu 

 Codi CER 

 Pictogrames 

 

Etiquetatge ADR de cada bidó: 

 

 Etiquetes de perill segons l’ADR depenent de la perillositat del residu (10 cm x 10 cm mínim) 

 Perillositat del residu 

 Envasos de més de 450 L portaran les etiquetes de perill ambdós costats. 
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Condicions de la càrrega: 

 

 Bidons ben tancats 

 Sistemes de tancament en bon estat 

 Absència de deformacions 

 Palets en bones condicions 

 Bidons homologats ADR 

 Correcte retractilat 

 Absència de vessaments 

 

Documentació a portar al vehicle: 

 

a) Residu no ADR  

 Full de seguiment 

 Albarà de transport 

 ITV  

 Autorització de transport de residus 

 

b) Residus ADR 

 Full de seguiment 

 Albarà de transport 

 ITV 

 Certificat ADR Conductor (vehicles de PMA > 3500 kg) 

 Certificat ADR vehicle (cisternes) 

 Carta de port 

 Instruccions escrites 

 Llista de comprovacions (cisternes) no obligatori 

 

En general: 

 

 El codi d’identificació els residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels riscs que presenten els residus 

 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

 

6.  TIPOLOGIA DE RESIDUS I GESTIÓ FORA DE L’OBRA 
 

Per seleccionar les opcions externes de gestió, la pàgina Web de l’Agència de Residus de 

Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/consultes) ofereix informació 

referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades que existeixen al nostre país. Aquesta 

via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí.  

 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra, la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) i el tipus de gestor requerit, així com una 

proposta d’aquest.  

 

El CER, en vigor des de l’u de gener de 2002, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos i tòxics contaminants (especials). Aquest catàleg 

es pot consultar al següent enllaç: http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp. 

 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen 

perquè coincidir. 

 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 

del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
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Taula. Fitxa resum de la classificació per tipus dels residus que poden generar-se a l’obra, 
d’acord amb la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrer; i de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 

Núm. 
TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM 
(CER) 

CODI 

VAL 
CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. 
(*) 

NE ES 

1 
Fusta laminada, 
encolada o 
tractada 

Preparació  
d’encofrats, 
residus diversos 

030104 V61 

T21 
T22 
T33 
T13 

ATLAS 
GESTIÓN 
MEDIOAMBIEN
TAL, SA 

 X 

2 

Olis sintètics de 
motor, de 
transmissió mec. 
i lubricants 

Manteniment de 
maquinaria 130206 V22 T21 

T22 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

 X 

3 Envasos de 
paper i cartró 

Embalatges 
diversos 150101 

V11 
V51 
V85 
V61 

T12 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

4 Envasos de 
plàstic 

Embalatges 
diversos 150102 

V12 
V51 
V61 

T12 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

5 Envasos de fusta Embalatges 
diversos 150103 

V15 
V51 
V61 

T12 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

6 Envasos 
metàl·lics 

Embalatges 
diversos 150104 V41 

V51 T12 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

7 Envasos mixtos Embalatges 
diversos 150106 

V11 
V51 
V61 

T21 
T12 

FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

8 

Envasos que 
contenen restes 
de substàncies 
perilloses o 
estan 
contaminades 
per aquestes 

Pots de pintura, 
olis, substàncies 
plaguicides 

150110 V51 
T13 
T21 
T36 

ATLAS 
GESTIÓN 
MEDIOAMBIEN
TAL, SA 

 X 

9 Pneumàtics fora 
d’ús 

Manteniment de 
maquinaria 160103 V52 

V61 

T36 
T21 
T12 

FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

10 Líquids de fre 
usats 

Manteniment de 
maquinaria 160113 V21 T21 

FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

 X 

11 Formigó 
Enderrocs, restes 
d’execució 
(fonaments) 

170101 V71 T11 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE VILADAMAT 

X  

12 
Teules i 
materials 
ceràmics 

Enderrocs, 
residus 
d’execució 

170103 V71 
V84 

T11 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE VILADAMAT 

X  

Núm. 
TIPUS / 

DESCRIPCIÓ 
DEL RESIDU 

ORIGEN 

CODI 
RESIDU 

MAM 
(CER) 

CODI 

VAL 
CODI 
TDR 

GESTOR 

Proposat 

Class. 
(*) 

NE ES 

13 

Mescles de 
formigó, maons, 
teules i material 
ceràmic 

Enderrocs, 
residus en 
general 

170107 V71 T12 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE VILADAMAT 

X  

14 
Mescles 
bituminoses sens 
quitrà d’hulla 

Enderrocs, 
residus en 
general 

170302 V71 T12 
DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE VILADAMAT 

X  

15 Terres, sorres, 
pedres 

Moviment de 
terres 170504 V71 

V84 

T11 
T12 
T15 

DIPÒSIT 
CONTROLAT 
DE VILADAMAT 

X  

16 Ferro i acer Restes de ferralla 
(fonaments) 170405 V41  

FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

17 Fusta Arbres, pals 
tanques, etc. 170201 V15 

V61  
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

18 Plàstic Tubs aigua, etc. 170203 V12 T12 
FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

19 
Draps de neteja 
bruts, roba bruta, 
absorbents bruts 

Residus generals 200110  V13 
V61 

T21 
T12 

FERRALLA I 
METALLS 
VILAMALLA 

X  

 

 

Tractament de la fracció vegetal dels residus produïts en obra: 

 
Durant la neteja forestal de la zona afectada es durà a terme la trituració in situ dels materials 

vegetals (matolls) amb diàmetre inferior a 12 cm. El material triturat restarà repartit sobre la 

superfície netejada, considerada en el projecte com zona esbrossada. 

 

Posteriorment, s'han de fer les excavacions corresponents a la terra vegetal i retirar les terres 

aprofitables en obra; aquest material vegetal aniria amb el sòl fèrtil i quedaria reservat per a una 

posterior utilització en superfícies a revegetat (rebliments amb terra vegetal). 

 

Els troncs, soques i arrels es tallaran en trossos de 25-35 cm, es carregaran a un camió i es 

destinaran a la seva valorització, ja sigui material o energètica. 
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Gestors de residus proposats: 

 

En aquest Estudi de gestió de residus es proposen una sèrie de gestors per a cada tipus de residu 

previst, però aquest pot ser escollit pel contractista. Una vegada seleccionat el gestor més adequat, 

inclòs o no en la llista d’ aquest Estudi de gestió de residus, el contractista ha d’incloure en el seu 

Pla de gestió de residus, la informació de cada gestor de residus, i transportista dels residus, en 

taules independents per a cada tipus de residus. 

 

A continuació trobem les fitxes dels gestors de residus proposats en aquest Estudi: 
 

 

Nom del gestor: DIPÒSIT CONTROLAT DE VILADAMAT 

Codi de gestor E-1667.16 

Operacions autoritzades T11, T15 

Adreça física Paratge Pairades (17137) Viladamat 

Localització X: 503950 // Y: 4664827 

Nom del titular DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL 

Adreça del titular C/ Pujada Creu de Palau, 2, 2n, 4a (17003) Girona 

Telèfon 972396152 

E-mail --- 

 

Nom del gestor: DIPÒSIT CONTROLAT DE PERALADA 

Codi de gestor E-1157.10 

Operacions autoritzades T11, T15 

Adreça física Pol. Ind. 9 Paratge Puig d'en Guil, parc. 76  

(17491) Peralada 

Localització X:503926 // Y:4684012 

Nom del titular UTE Gestora De Runes De La Construcció, SA i Costa 

Brava De Serveis, SA (UTE PERALADA) 

Adreça del titular C/ Nàpols, 222 (08013) Barcelona 

Telèfon 934147488 

E-mail --- 

 

 

Nom del gestor: FERRALLA I METALLS VILAMALLA, SL 

Codi de gestor E-1334.12 

Operacions autoritzades T62, V11, V12, V14, V41, V55 

Adreça física Pol. Ind. Empordà Internacional – C/Olot, 33  

(17469) Vilamalla 

Localització X: 499174 // Y: 4674937 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 972525210 

E-mail --- 

 

Nom del gestor: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 

Adreça física Can Palà, s/n (08719) Castellolí 

Localització X:389507 // Y:4605327 

Nom del titular --- 

Adreça del titular --- 

Telèfon 938032624 

E-mail xmundet@comsaemte.com 

 

Aquestes fitxes deuran ser actualitzades en cada fase d’obra que generi residus de construcció i 

demolicions i seran entregades a la Direcció de l’obra para la seva conformitat. 

 

7.  ESTIMACIÓ DE VOLUMS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ GENERATS EN 
OBRA 
 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 

quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

 Els residus s’hauran de quantificar per tipologies i fases d’obra. 

 Els residus s’hauran d’estimar en tones i en metres cúbics. 

 Els residus s’hauran de codificar segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER) 
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La següent taula resumeix l’estimació de la quantitat de residus derivats de les obres a efectuar 

contemplades en el present projecte i que es preveu que siguin lliurats a un gestor autoritzat,  

classificats segons la codificació del Codi Europeu de Residus (CER). S’ha realitzat una estimació 

aproximada dels residus procedents d’envasos i embalatges i es realitzarà un control dels volums 

dels residus al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

 
Fitxa per a la definició de tipologia i estimació dels residus de construcció d’obra nova. 

RESIDUS D’OBRA NOVA 
Codi CER Tipologia Volum aparent Pes 

Fase de fonamentació i 
estructures 

Especial, 
No Especial M3 Residu T Residu 

170101 (formigó) No Especial 82,42 197,81 
170302 (barreges bituminoses 

diferents de les especificades en el 
codi 170301) 

No Especial 542,60 1.302,24 

170201 (fusta) No Especial 150,00 25,0 
170405 (ferro i acer) No Especial 7,65 6,0 

170203 (plàstic) No Especial 22,4 2,1 
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,4 0,01 

150102 (envasos plàstic) No Especial 0,5 0,2 
Total per tipologies    

 Especial 0 0 
 No Especial 639,02 1.410,21 

TOTAL  639,02 1.410,21 
 

Es realitzarà un control dels volums dels residus al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

 

S’ha considerat que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que 

molts d’ells poden ser reutilitzats a la pròpia obra o en altres distintes acreditant-ne el seu destí a 

reutilització. Pel que fa a les roques i terres obtinguts en l’excavació de desmunts i rases podran ser 

utilitzats en el replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui adient a criteri de la 

Direcció d’Obres, mentre que les terres vegetals i esbrossada trinxada poden ser reutilitzats en la 

preparació del terreny, una vegada iniciat el compostatge, anterior a la revegetació dels terraplens. 

 
 
8.  PLÀNOLS 
 

En aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol de la planta de l’obra a on s’especifica 

la ubicació proposada per a les instal·lacions previstes per a la separació, classificació, 

emmagatzematge, manipulació i d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i 

enderrocament dins de l’obra. 

 

Aquest plànol podrà ser modificat posteriorment en la fase d’execució de les obres amb l’objecte de 

poder adaptar-se a les característiques de l’obra, amb un acord  previ de la Direcció de l’obra. 

 

 

9.   PLEC DE CONDICIONS  
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. El 

Plec de Condicions inclou els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus. 

 

 
10.  PRESSUPOST 
 

Moltes de les partides d’obra contemplades en el projecte ja inclouen els costos de transport de 

materials sobrants a abocador controlat i els cànons d’aquest. L’estudi de gestió de residus inclourà 

altres costos com la classificació dels diferents tipus de residus, en aquelles partides que s’obtenen 

barrejats, i els costos de càrrega, transport i cànons de l’abocador d’aquelles partides que no els 

inclouen.  

 

El pressupost d’execució material destinat a la gestió de residus ascendeix a DOTZE MIL NOU-

CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.769,41 €). 

 

El cost estimat per la gestió de residus generats per les obres projectades anirà a càrrec del 

contractista íntegrament. 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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1.   DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

Identificació de les obres 
 

Les obres contemplades en el present estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 

corresponen al projecte de condicionament del tram de la carretera GIV-6226, que uneix el nucli de 

Garrigàs amb el nucli d’Arenys d’Empordà (Alt Empordà). 
 

Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició comprèn el 

conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del Contractista com a 

document contractual de la gestió organitzativa de la producció de residus (Planificació, 

Organització, Execució i Control de totes les activitats) de l’obra, les diferents mesures a emprar per 

a la reducció dels residus (Mitjans Auxiliars, Sistemes de Classificació dels residus), l’execució i 

implantacions provisionals de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries per a la 

classificació i selecció a l’obra dels materials considerats inerts, especials i no especials, per al seu 

reciclatge, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les fitxes i sistemes de control 

que hauran de controlar el transport al mono dipòsit o lloc d’utilització i la gestió realitzada amb la 

identificació dels  transportistes i gestors autoritzats. 

 

Documents que defineixen l’Estudi de Gestió de Residus 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, sobre 

‘‘OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ ’‘, 

l'Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolicions haurà de formar part del Projecte 

d'Execució d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures per a 

gestionar els residus i procediments per tal de reduir-los, reutilitzar-los o gestionar-los dintre o fora 

de l’obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: Descripció i identificació dels residus que es generaran a l’obra, la seva avaluació i 

codificació d’acord a la llista europea de residus; les mesures per a la prevenció de residus en obra; 

les operacions de reutilització, valoració o eliminació al que seran sotmesos els residus generats.  

 

Plec: Defineix les prescripcions tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i que 

regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus 

de construcció i demolició dintre de l’obra; així com les normes legals i reglamentaries aplicables. 

 

Plànols: On es senyalitzen les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació dels 

contenidors i zones d’aplec), maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 

residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.).  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de gestió dels residus a l’obra  que hagin estat 

definits o projectats. 

 

Pressupost: Quantificació i valoració de cada activitat, i del conjunt de despeses previstes per 

l'aplicació i execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 

 

 

2.   DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, 

als efectes d’aquest real decret, intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als seus 

continguts: 

 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, mètodes 

de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 

residus. 

4.  Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació amb instruccions col·lectives 

als treballadors respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la influència 

dels factors ambientals al treball, tot relacionat amb la fase de producció de residus de 

construcció i demolició. 
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Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 
 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 

demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una obra de 

construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 

tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 

o demolició. 

 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, les obligacions i 

competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i demolicions són: 
 
1 Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, si es el cas, amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

 L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de construcció 

que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

 Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

 Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus que 

es generin en l’obra. 

 Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 

dels residus (contractista). 

 Plànols, si es el cas, de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació dels 

residus dintre de l’obra. 

 Les prescripcions que son d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 

del projecte, referents als aplecs, manipulació i separació, si es el cas, dels residus de 

construcció generats dintre de l’obra. 

 Una valoració, si es el cas, del cost previst de la gestió dels residus de construcció i 

demolició, que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

2 Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts en la seva obra han segut gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 

instal·lació de eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris 

establerts en aquest R.D. 

 
 
Posseïdor de residus de la construcció i demolició (constructor) 
 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Constructor: 

 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti 

la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o 

jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició 

els treballadors per compte aliè. 

 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolicions són: 
 
1 El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de residus de construcció i 

demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 del 

RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut del Estudi de 

Gestió de residus del projecte i deurà ser aprovat pel Director de l’Obra i acceptat pel Promotor.  

 

2 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

 

3 En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els gestioni 

per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor residus autoritzat amb l’aportació de la 

documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 5.3 del RD 105/2008. 

 

 

Coordinador de Seguretat i Salut en obra 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 

Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 

compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Les Competències del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i Salut en 

la Gestió de Residus són: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 

aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 

autònoms. 

 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 

derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

1 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament, referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

 En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

 

2 Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i demolicions, 

per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, 

apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 

15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució 

de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 

1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 

construcció: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les 

separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de 

l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipòsit dels residus i deixalles. 

 

3 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals. 

 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en la 

fase de producció i gestió dels residus. 

 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de classificació 

i separació dels residus les persones autoritzades.  

 

 
Director d'Obra 
 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Director d’Obra: 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 

desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i d'altres autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

 

Les competències del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus són: 
 
1 Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament l’existència 

prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

 

2 Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus que desenvolupi l’Estudi de Gestió de Residus del 

Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació del Director de les 

obres. 
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3 Verificar l’influencia de les condicions ambientals en la realització dels treballs de demolicions i 

moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

 

4 Disposar de la documentació, a exigir al Contractista, que acrediti que els residus de 

construcció i demolició realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 

entregats a una instal·lació de valorització o de eliminació per al seu tractament per un gestor 

de residus autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

 

5 Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 

residus que siguin preceptius. 

 

6 Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

 

 

3.   NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 
 

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus, el Contractista tindrà en compte la normativa 

existent i vigent en el decurs de la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus, obligatòria o no, que 

pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 

Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les 

esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 

 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació 

dels olis usats. 

 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

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

construcció. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

 DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels 

residus. 

 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

gestión de. aceites usados. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

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

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industrials usados. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 
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Tots aquells continguts que facin referència a la producció i gestió de residus: 

 

 DOCUMENT Nº 3 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte 

 Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques 

de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 La normativa legislativa vigent de la Generalitat de Catalunya d’obligat compliment i les 

condicionades per les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de residus, 

totes elles al moment de l’oferta. 

 

 

4.   DEFINICIÓ DE LES ACTIVITATS CONSIDERADES EN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Càrrega i transport: 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, 

material d'excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants, runes i 

de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on 

es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

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

condicions de seguretat suficients. Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a 

fi d'evitar alteracions perjudicials del material. El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les 

condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

Residus especials: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 

maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 

incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

 

Transport a l’obra: 
Es defineix com el transport de terres i material d'excavació o del rebaix, entre dos punts de la 

mateixa obra i lloc d’ús, o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la Direcció de l’Obra. 

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

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

especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 

Aquesta partida d’obra no està prevista com de gestió de residus, sinó que està inclosa en cada 

partida d’obra d’excavació en esbrossades, terres  vegetals, desmunts, rebaix i rases,  dintre del 

Pressupost de Execució Material de Projecte. 

 

Transport a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 

Direcció de l’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat o FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui el 

lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada 

tipus que s'ha abocat. 

 

Disposició de residus: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 

adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. El 

Contractista organitzarà i modificarà les vagades que siguin necessàries, les condicions a l’obra per 

tal de garantir aquesta classificació. 
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Classificació dels residus: 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:  

 

Formigó 17 01 01 160 T 

Maó 17 01 03 80 T 

Metall  17 04 07 4 T 

Fusta  17 02 01 2 T 

Vidre 17 02 02 2 T 

Plàstic 17 02 03 1 T 

Paper i cartró 15 01 01 1 T 

 

Els residus separats en les fraccions establertes s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra 

per a aquesta finalitat. 

 

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 

d'acord amb la separació selectiva prevista. 

 

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 

 

 

5.   CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
 

Càrrega i transport de terres i residus: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte i el que determini el gestor 

corresponent del dipòsit de residus autoritzat. 

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

trajectes utilitzats. 

 

Residus de la construcció: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

 

6.   CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
L’ Art. 4,a), punt 7º del R.D. 105 / 2008, de 1 de febrer, senyala que s’ha d’incloure al Estudi de 

Gestió una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que 

formarà part del pressupost del projecte en capítol independent, i per conseqüent, incorporat al 

Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’Estudi de Gestió de Residus de la construcció i 

demolició, haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 

suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al Quadre de Preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 

previsió. 

 

Els amidaments i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus són 

estimatius i podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el 

seu Pla de Gestió de Residus, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no 

suposi disminució dels controls i criteris de reutilització dels residus continguts en l’Estudi de Gestió 

de Residus. A aquests efectes, el pressupost del Pla de Gestió de Residus. haurà d’anar incorporat 

al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 

 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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Pressupost de la gestió de residus

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 1.769,41

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 1.769,41............................................................... 230,02

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 1.769,41.................................................................. 106,16

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 2.105,59

21 % IVA SOBRE 2.105,59................................................................................................. 442,17

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 2.547,76

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

dos mil cinc-cents quaranta-set euros amb setanta-sis centims

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,           

 

 

 

Jordi Quera i Miró          

Enginyer de camins, canals i ports.     

Col·legiat núm. 6.513  
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ANNEX NÚMERO 21:  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................591.809,49.-€ 

 

6% BENEFICI INDUSTRIAL ..........................................................................................35.508,57.-€ 

13% DESPESES GENERALS .......................................................................................76.935,23.-€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE ABANS D’IVA .............................704.253,29.-€ 

 

21% IVA .......................................................................................................................147.893,19.-€ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE .....................................................852.146,48.-€ 

TOPOGRAFIA ........................................................................................................................1.750,00.-€ 

 21% IVA  .......................................................................................................................367,50.-€ 

ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC ......................................................................................2.190,00.-€ 

21% IVA  .......................................................................................................................459,90.-€ 

REDACCIÓ DEL PROJECTE ...............................................................................................17.500,00.-€ 

 21% IVA  ....................................................................................................................3.675,00.-€ 

COST ESTIMAT DE LES EXPROPIACIONS .....................................................................144.840,00.-€ 

COST ESTIMAT DE LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTAT.....................Inclòs al pressupost de l’obra 

 
 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ ...........1.022.928,88.-€ 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a  

UN MILIÓ VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  

(1.022.928,88.-€). 

 

 



 

PLÀNOLS  
 DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
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PLEC DE CONDICIONS DE MATERIALS I UNITATS D'OBRA 

 

 

1. MATERIALS BÀSICS 
 

Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres seran de primera qualitat i compliran les 

especificacions que s'exigeixen al materials en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals i les seves 

modificacions posteriors per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les Instruccions, Normes i 

Reglaments de la legislació vigent esmentades a l'article 1.1.3 de present Plec. 

 

 

2. PREUS UNITARIS 
 

Serà d'aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

D'acord amb el que disposa l'esmentada Clàusula els Preus unitaris fixats en el Contracte per  a cada unitat d'obra 

cobriran totes les despeses efectuades per a l'execució material de la unitat corresponent, inclòs els treballs 

auxiliars i qualsevol tipus d'unitat auxiliar que sigui necessària a judici del Director de les Obres per a la correcta 

execució de la unitat contractada. 

 

 

3.   ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
 

Definició 

 

Es defineix com a esbrossada del terreny, el treball consistent a extreure i retirar, de les zones designades, tots els 

arbres, calcinals, plantes, males herbes, brossa, runes, escombraries o qualsevol altre material no desitjable. 

Aquestes operacions inclouen l'excavació, càrrega i transport interior dels primers 30 centímetres (30 cm) de terra 

vegetal superficial que hi hagi per sota de la cota de terreny natural. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Excavació dels materials objecte d'esbrossada. 

- Retirada i transport a abocador o lloc d’ús dels materials objecte d'esbrossada. 

 

Tot això efectuat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els 

corresponents documents del Projecte. 

 

 

 

Execució de les obres 

 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 

seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, respecte d'això, ordeni la Direcció 

Facultativa de les obres, que designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes. 

 

Per tal de disminuir al màxim la deterioració dels arbres que s'hagin de conservar, es procurarà que els que s'hagin de 

tirar a terra caiguin cap al centre de la zona de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al trànsit per 

carretera o ferrocarril o a estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per les seves rames i troncs 

progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en el seu lloc, 

s'haguessin d'aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el 

particular, ordeni el Director Facultatiu de les obres. 

 

En els rebaixaments, els calcinals i les arrels majors de deu centímetres (10 cm) de diàmetre seran eliminats fins a una 

profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm) per sota de l'esplanada. 

 

Del terreny natural sobre el qual s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran tots els calcinals o les arrels amb un diàmetre 

superior a deu centímetres (10 cm), amb la finalitat que no quedi res dins del fonament del terraplè, no a menys de 

cinquanta centímetres (50 cm) de profunditat sota la superfície natural del terreny. 

 

També s'eliminaran sota els terrenys de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de 

l'esplanada. 

 

Aquells arbres que tinguin possibilitats comercials seran podats; després es tallaran a trossos adequats i finalment 

s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tram, separats dels munts que seran cremats o llençats. La longitud dels 

trossos de fusta serà superior a tres metres (3 m) si el tronc ho permet. Ara bé, abans de procedir a tallar els arbres, el 

Contractista haurà d'obtenir els permisos i les autoritzacions pertinents i serà al seu càrrec qualsevol tipus de despesa 

que ocasioni aquest concepte. 

 

Els treballs s'efectuaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a 

les obres. 

 

No es deteriorarà o desplaçarà cap fita de propietat o de punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol tipus, 

fins que una persona autoritzada hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n'hagi aprovat el 

desplaçament. 

 

La retirada dels materials objecte de l'esbrossada es farà com es descriu a continuació: 

 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que ordeni el 

Facultatiu encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs 
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que assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 

 

Es complirà, en tot moment, el que s'especifica en el P.G.3. (article 300). 

 

L’amidament i abonament 

 

L’amidament i l'abonament es farà per metres quadrats (m2) realment esbrossats, messurats en planta sobre 

plànol. 

 

El preu inclou la càrrega i el transport a l'abocador dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat 

anterior. 

 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada s'haurà d'excavar la capa de terra vegetal. 

 

Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'aplegaran en les zones que indiqui la direcció de les obres, 

amb un radi màxim de 3km, amb la finalitat que siguin emprades per a la formació de zones verdes.  

 

 

4. ENDERROCAMENTS 
 

Definició.  

 

Es defineix com a enderrocament l'operació de demolició o retirada de tots els elements que obstaculitzin la 

construcció de l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució de la mateixa. 

 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 

- Enderrocament o excavació dels materials (murs, escales, obres de fàbrica). 

- Escarificació, demolició i  fressats de ferm (calçades, voravies, etc.) 

- Retirada dels materials resultants a abocadors  al seu lloc d'utilització o al més definitiu. 

 

Tot això realitzat d'acord amb les  presents especificacions i amb dades que sobre el particular, inclouen la resta de 

documents del Projecte. 

 

Execució de les obres.  Enderrocament o excavació de materials. 

 

Les obres d'enderrocament o d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 

condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre el particular, 

ordeni el facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 

així com el llocs d'aplec i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament. 

 

La demolició del paviment s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície enderrocada, indistintament del gruix de 

paviment enderrocat. Les vorades, de qualsevol tipus, es mesuraran per metres lineals (ml) realment enderrocats, 

incloent sempre la demolició de la base de formigó, indistintament del gruix d’aquesta. El tall de paviment s'amidarà per 

metres lineals (ml) tallats, indistintament del gruix de paviment tallat. El fressat de paviments s’abonarà per centímetres 

per metres cuadrats. La direcció facultativa de les obres podrà ordenar quantes operacions siguin necessàries per a 

determinar el gruix de paviment a fressar, aquestes feines, així com els desplaçaments necessaris dels equips de 

fressat es consideren inclosos en el preu unitari, indistintament de les fases necessàries que l’obra pugui necessitar. La 

retirada de elements d’iluminació es realitzarà indistintament la tipologia d’aquests, serà abonat per unitats retirades. La 

direcció facultativa podrà escollir la destinació d’aquest elements, ja sigui abocador o lloc de nova utilització. Dintre del 

preu unitari es considera inclós, en cas de considerar-ho necessari la Direcció Facultativa,  la retirada a abocador del 

cable de interconnexió de bàculs, columnes, projectors o pilones. Tots ells s’abonaran segons els preus del Quadre de 

Preus núm. 1. 

 

El preus corresponents inclouen, la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d'utilització dels materials i 

mà d'obra necessària per la seva execució. 

 

Solament seran abonables les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran les ruptures de canonades de 

qualsevol tipus. 

 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible utilització o 

d'algun valor en lloc que els assigni el Facultatiu Director de l'Obra. 

 

 

5. EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 

Les excavacions s'efectuaran d'acord amb els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig general de 

les obres i les ordres de la Direcció de les Obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 

 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, la millora o la rectificació dels talussos de les zones de desmunt, com també  

la seva repassada i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per deixar l'esplanada refinada, 

compactada i totalment preparada per a iniciar la col·locació de la subbase granular estaran inclosos en el preu unitari 

de l'excavació. Si l'explanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres 

podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, la qual serà mesurada i abonada al mateix preu definit per a 

totes les excavacions. 
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Si durant les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs 

d'acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l'article 1.1.3 i es consideraran inclosos en els 

preus d'excavació. 

 

La direcció facultativa classificarà el material procedent de l’excavació amb l’ajuda dels assajos de caracterització. 

En funció del resultat obtingut, la DF podrà ordenar l’acopi temporal, la utilització per terraplenats o el transport a 

abocador de cada material excavat indistintament dels volums estimats inicialment, sense que això supossi cap 

increment en el preu de les partides afectades. 

 

L’excavació de terra vegetal serà tractada igual que l’excavació anterior. Aquesta excavació s’abonarà tenint en 

compte el marcat a l’esbrossada de terreny. 

 

Les reparacions de ruptures de serveis existents, grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del 

contractiste.  

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, i col·locats sobre camió, amidats dels perfils 

cubicats dels plànols del projecte. 

 

No són abonables, les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 

aquest projecte. 

 

Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a 

aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

 

Advertiments sobre els preus de les excavacions 

 

A més del que s'especifica en els articles anteriors, i d'altres on es detalla la forma d'execució de les excavacions, 

caldrà tenir en compte el següent: 

 

El Contractista, en executar les excavacions, s'haurà d'atenir sempre als plànols i a les instruccions del Director. En 

el cas que l'excavació a executar no estigués suficientment definida, sol·licitarà els aclariments necessaris abans de 

procedir a la seva execució. Per tant, no s'abonaran els esllavissaments ni els augments de seccions no previstos 

en el Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 

 

Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el  Contractista executés menor volum d'excavació que el 

que hauria de resultar dels plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum 

realment executat. 

 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot els que resultin dels 

esllavissaments, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per això, cap 

quantitat addicional. en cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'haurà 

d'atenir al que decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, als efectes de valoració del Pressupost, figuri en 

els Pressupostos Parcials del Projecte. 

 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els 

auxiliars i complementaris com són: 

 

Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 

utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i amortització, etc., així com els entrebancs 

produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu, càrrega de materials. 

 

A part de les específicacions concretes d’aquest plec sobre de la terra vegetal, tot l’aplicat en aquest capítol, s’aplicarà 

també a l’excavació de terra vegetal. 

 

Transport interior  

 

No s’abonarà independentment, entenent-se inclòs en el preu unitari de l’enderroc o excavació del material transportat.   

 

Transport a abocador  

 

S’entén com a transport a abocador del material excavat a aquell realitzat sobre camió fins a l’abocador de residus 

necessari, indistintament de la distància de localització del mateix.  

 

Excavació per a localització de serveis  

 

S’entén com a excavació per a localització de serveis, la totalitat dels treballs estrictament manuals necessaris per a la 

localització acurada de serveis existents. La partida inclou l’excavació de terres fins a la identificació del servei, l’acopi a 

la vora del mateix, i el rebliment i compactació amb el propi material. Les reparacions de ruptures de serveis existents, 

grafiats o no, per l’execució de l’excavació aniran a càrrec del contractiste. No serà d’abonament si no existeix el preu 

específic en el quadre de preus.  

 

 

6. TERRAPLENS 
 

Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrossos procedents d'excavació o préstecs. Els materials per 

formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3., utilitzant-se com a mínim terreny adequat en zones de vials. 

L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel facultatiu encarregat en funció de les 

característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 

 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent. Per això necessitarà l'autorització del Facultatiu Director que només la 
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concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació requerida, al menys al mateix grau 

que amb l'equip proposat pel Director Facultatiu. 

 

El fonament del replè es prepararà de forma adequada per suprimir les superfícies de discontinuïtat evitables. 

 

A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans 

disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació del 100% P.M. Els materials de cada tongada 

seran de característiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-se 

convenientment amb els mitjans adequats. En cas de requerir-ho, la direcció facultativa podrà ordenar l’estesa de 

tongades en gruixos de fins a 25 cm de gruix.  

 

No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions 

exigides, i per tant sigui autoritzada la seva estesa pel Facultatiu encarregat. La pèrdua de rendiment o 

enderreriment de les feines per aquest motiu no supossarà cap increment del preu del terraplenat. Quan la tongada 

subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. Les recompactacions necessàries per 

l’aparició de pluges o humitats exagerades no seran abonades.  

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3), segons perfils teòrics de projecte. 

 

El material a utilitzar serà, en algun cas, el que provingui de l'excavació del traçat; en aquests casos el preu del 

rebliment inclou la càrrega, el transport, l'estesa, la humectació, la compactació i l'anivellament. 

 

En el cas que el material provingui de préstecs, el préstec corresponent inclou excavació, càrrega, transport, estesa, 

humectació, compactació, anivellament i cànon de préstecs corresponents. 

 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic, sempre que els préstecs s'obtinguin de l'excavació de 

l’obra. El Director de les obres podrà autoritzar l'excavació en determinades zones exteriors de vials, amb la finalitat 

d'obtenir materials de terraplenats.. 

 

Els terraplens considerats en el P.G.3. com a rebliments localitzats (article 332) o pedraplens (article 331) 

s'executaran d'acord amb el P.G.3., però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors  

 

Quan sigui necessari obtenir materials per a formar terraplens de préstecs exteriors, el preu del terraplè inclourà el 

cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, compactació, 

anivellament i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

 

El preu inclou l'excavació, càrrega, transport, extensió, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 

corresponent. 

 

El Contractista haurà  de localitzar les zones de préstecs per  obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris, i 

abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les obres les zones de préstecs a 

fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 

 

El material d’aportació serà mínim amb caracterització d’adequat o seleccionat segons la capa i les indicacions del el 

PG3. 

 

 

7. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 

La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides per a 

l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis definits en el present projecte i les 

rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 

 

Les excavacions s'executaran d'acord amb els  plànols del Projecte i amb les dades obtingudes de replanteig general 

de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les obres. 

 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 

 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen deus o filtracions motivades per qualsevol causa s'utilitzaran els 

mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprés en els 

preus d'excavació 

 

Amidament i abonament. 

 

L'excavació de rases i pous s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb el mesurament teòric dels plànols 

del Projecte, i amb els sobreamples corresponents que hi constin als amidaments del Projecte per tal de poder 

executar l'obra. 

 

El preu de les excavacions comprèn també les estrebacions que siguin necessàries i el transport de les terres a 

l'abocador o lloc d’aplec, a qualsevol distància. La Direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de 

sobreexcavacions per tal d'evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte 

d'abonament.  

 

El preu corresponent inclou el subministrament, el transport, la manipulació i l'ús de tots els materials, la maquinària i 

mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i l'esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de 

desguàs, per evitar l'entrada d'aigües; la construcció dels apuntalaments i recolçaments que es necessitin; el transport 

dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; les possibles indemnitzacions i la reparació de les àrees 

afectades. 
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Quan durant els treballs d'excavació apareixen serveis existents, amb independència  que aquests s'hagin 

contemplat o no en el projecte els treballs s'executaran fins i tot amb mitjans manuals, per tal de no fer malbé les 

instal·lacions, contemplant-se l'excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, 

gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir 

sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. La reparació de serveis, grafiats o no,  

per execució d’aquesta partida anirà a càrrec del contractista. 

 

El rebliment de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit en els terraplens (apartat 2.4). El 

Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 

aquests treballs puguin ser objecte de sobrecost. 

 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per al seu rebliment, s'obtindran els 

materials necessaris dels préstecs interiors del polígon i no seran abonables els treballs d'excavació i transport dels 

materials de préstec esmentats, els quals estan inclosos en el preu unitari del rebliment de rases definit en el 

Quadre de Preus núm.1. 

 

 

8. BASE GRANULAR 
 

Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.-3 (article 501). Abans de col·locar la capa de base granular 

es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sotabase i 

s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sotabase seran els 

correctes i es comprovaran els pendents transversals. 

 

La compactació serà com a mínim del 98% del Próctor Modificat amb una corba granulomètrica ZA 0/20. 

 

Amidament i abonament. 

 

S'amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, amidats sobre els plànols del 

projecte. 

 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància, humectació i la resta d'operacions 

necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 

 

   

9. REGS D'EMPRIMACIÓ 

 
Es defineix com a reg d'imprimació l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa no bituminosa, prèviament a 

l'estesa sobre aquesta d'una capa bituminosa. La seva execució inclou les operacions següents: Preparació de la 

superfície existent i aplicació del lligant bituminós,  

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós a emprar serà del tipus C50BF4 IMP amb una dosificació de lligant 1,2 

kg/m2. 

 

Els àrids, dosificacions de materials, l'equip necessari per a l'execució de les obres, i aquestes acompliran les 

especificacions del PG-3. 

 

Amidament i abonament 

 

El regs d'imprimació s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

10. REG D'ADHERÈNCIA 
  

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'un lligant bituminós sobre una capa bituminosa, prèviament a l'estesa 

sobre aquesta d'una altra capa bituminosa. En la seva execució s'inclou la preparació de la superfície existent i 

l'aplicació de lligant bituminós. 

 

Llevat justificació en contrari, el lligant bituminós termoadherent a emprar serà del tipus C60B3 TER amb una 

dosificació de lligant de 0,6 kg/m2. 

 

Amidament i abonament. 

 

El regs d'adherència s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) realment pavimentats. 

 

 

11. PAVIMENTS ASFÀLTICS 
 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovarà, amb 

especial atenció, la qualitat dels treballs de repassada i compactació de l'esmentada capa de base i s'executaran els 

assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de la base seran els correctes i es 

comprovaran els pendents transversals. 

 

Els aglomerats asfàltics en calent seran aprovats per al seu ús per l'Enginyer Director i en la seva qualitat, 

característiques i condicions s'ajustaran a la "Instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de 

firmes" (Orden de 23.05.89), la Norma 6.1-IC de ferms flexibles, el PG-3 (article 542), i el Manual de Control de 

Frabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas del MOPU 1.978 . 

 

Execució. 

 

Prèviament a l'execució de les obres el Contractista, presentarà al Director de les obres la fórmula de treball per la seva 
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aprovació. 

 

Amidament i abonament. 

 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus. La 

direcció d’obra decidirà si es fa un amidament basat en testimonis extrets o per pesades en bàscula dels camions 

de transport. 

 

En el primer cas, es multiplicarà les amplades de cada capa realment construïdes segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de 

control, i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el 

betum a la mescla bituminosa si aquest és objecte d’abonament per separat. 

 

En el segon cas es sumarà el pes net transportat per tots els camions que hagin abocat la totalitat del material 

transportat a l’obra. Els tiquets de bàscula hauran d’incloure necessàriament aquestes dades: 

 

- denominació de la planta de fabricació 

- denominació del tipus d’aglomerat 

- matrícula del camió 

- dia i hora de càrrega o de sortida de planta 

- pes brut 

- tara 

- pes net 

 

Es realitzaran pesades de control en bàscula pública a criteri de la direcció d’obra, però sempre després d’haver 

estat informada del pes net que transporta el camió. El contractista podrà optar entre informar telefònicament tant 

bon punt el camió surti de la planta o lliurar el tiquet quan aquest arribi a l’obra. En cap cas s’atendrà cap reclamació 

en concepte de disminució de rendiment que pugui suposar el procés de control de pesades. El cost d’aquest 

control anirà a càrrec del contractista, sense que computi dintre del percentatge fixat pel control d’obra. 

 

 En el preu es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. 

No seran d'abonament els escreixos laterals. 

 

Si hi ha preu específic al quadre de preus, el lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses 

en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les dotacions 

dels assaigs de control. En el preu del betum està inclòs la part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 

Si no hi ha preu específic s’abonarà inclòs en l’amidament i preu de les mescles bituminoses. 

 

 

 

12. FORMIGONS 
 

Es consideren els següents tipus de formigons, segons la seva resistència característica a compressió a 28 díes: 

 

- Formigó HM-15 de 150 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-17,5 de 175 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-20 de 200 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

- Formigó HM-25 de 250 Kp/cm2 de resistència característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons compliran el EHE-98, considerat com a definició de resistència característica la d'aquesta instrucció. 

 

Tots els formigons seran vibrals mitjançant vibradors d'aquella i d'encofratge o regles vibrants. 

 

Es fabricarà sempre amb formigonera, essent el període de basement superior a un minut (1') i inferior al minut i mig 

(1'30"), de manera que la consistència del formigó sigui totalment uniforme en cada mescla. 

 

A més de les prescripcions del EHE-08, es tindran en compte les següents: 

 

La instal·lació de transport i posada a l'obra es farà de manera que el formigó no perdi compacitat ni homogeneïtat. 

 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçària superior a un metre cinquanta centímetres (1,50 cm) ni 

distribuir-lo amb pala a gran distància. 

Resta prohibit l'ús de canaletes o trompes per al transport o per a la posada a l'obra del formigó, sense l'autorització del 

Director d'Obra. 

 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del formigó. Per 

al formigonatge en temps fred o calorós, es seguiran les prescripcions del EHE-98. 

 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

 

El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 

horitzontalment mentre estigui submergit en el formigó. 

 

Es procurarà extremar el vibratge als encontorns dels encofrats per evitar la formació de bosses de pedres i de cocons. 

 

En general el vibratge del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la EHE-98. 

 

La situació dels junts de construcció serà fixada pel Director d'Obra de manera que compleixin les prescripcions de la 

EHE-98 i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 

 

Sempre que s'interrompi el treball, sigui el que sigui el temps d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs d'arpillera 
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humits, per tal de protegir-lo dels agents atmosfèrics. 

 

Abans de començar novament el treball, es prendran les mesures necessàries per aconseguir una bona unió del 

formigó fresc amb el que està endurit. 

 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera humida. Com a mínim, durant 

els set (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació o 

cobrint-les amb sorra o arpillera, les quals s'hauran de mantenir constantment humides. 

 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint graus (20°) a la del formigó per evitar la 

formació d'esquerdes produïdes per refredament brusc. 

 

També es podran utilitzar procediments de cura especial a base de pel·lícules superficials impermeables, amb 

l'autorització prèvia per escrit del Director Facultatiu. 

 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i amb bon aspecte, sense defectes o rugositats, i sense 

que sigui necessari aplicar en aquests paraments lliscats, els quals no podran ser, en cap cas, executats sense 

l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

 

Les operacions necessàries per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a càrrec del 

Contractista. 

La irregularitat màxima que s'admet en els paràmetres és la següent: 

 

- Paraments vistos = sis mil·límetres (0,006 m). 

- Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0,025 m).    

 

En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, les quals es trencaran als set (7) o vint-

i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3) de 

formigó utilitzades en voltes i soleres. 

 

En les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes cadascuna, per tal de trencar 

cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega de ruptura, en cada sèrie, la mitjana dels 

resultats, descartant les dues (2) extremes. 

 

Les provetes es compactaran de manera similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en condicions anàlogues 

a les d'aquella. Si passats vint-i-vuit (28) dies, la resistència de les provetes fos menor que l'especificada, per a 

aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran testimonis de l'obra i, si la resistència d'aquest també fos 

menor que l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes fos major que 

la de l'assaig, es podrà acceptar l'obra en el cas que es pugui efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una 

càrrega superior a un cinquanta per cent (50%) de la del càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, la 

qual haurà de ser admissible. 

 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les de l'assaig no donaven el vuitanta per cent (80%) de les resistències 

especificades, l'obra haurà de ser enderrocada. 

 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estiguessin compreses entre un vuitanta i 

un cent per cent (80 i 100%) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels 

assaigs de càrrega corresponents. 

 

Els motllos i encofratges seran de fusta, compliran les condicions exigides en l'apartat corresponent, metàl·lics o d'un 

altre material idoni segons el parer del Director Facultatiu. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixin els encofratges, cindris i falques hauran de tenir la resistència i rigidesa 

necessària perquè, amb la marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres 

(0,005 m). 

 

Les superfícies interiors dels encofratges hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, resalts o rebaves de més de cinc mil·límetres (0,005m). 

 

Tant les superfícies dels encofratges, com els productes que se'ls pugui aplicar per facilitar l'encofratge, no hauran de 

contenir substàncies agressives per al formigó. 

Els encofratges de fusta s'humitejaran abans del formigonatge i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures 

provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre el seu inflament per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, 

sense que deixin escapar la pasta durant el formigonatge. 

 

Es disposarà l'encofratge en les bigues i els sostres amb la necessària contrafletxa perquè, un cop desencofrada i 

carregada la peça de formigó, conservi la contrafletxa de 1:300 de la llum. 

 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofratge, el comportament i resultat dels quals serà sancionat per la 

pràctica, i caldrà justificar l'eficàcia d'aquelles que es proposin i que per la seva novetat no tinguin aquestes garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte i s'abonaran per metres cúbics (m3) realment 

col·locats. 

 

El preu dels encofratges va inclòs en els corresponents preus dels formigons quan es tracti de formigons de paviments. 

Els preus inclouen els materials dels encofratges, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 

 

Els encofrats metàl·lics d'obres de fàbrica s'abonaran independents de la partida de formigons, al seu preu 
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corresponent del Quadre de Preus num. 1 i per metres quadrats (m2) realment col·locats. 

 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat per metres cúbics (m3) realment col·locats, i 

incloent-hi totes les operacions necessàries per a executar la unitat d'obra, llevat de les armadures i la seva 

col·locació, que s'abonaran per quilograms (Kg) d'acer col·locat. Les batides, els cindris, l'execució de junts, les 

operacions de cura i altres operacions necessàries per a l'execució del formigonatge, a criteri de la Direcció 

Facultativa, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 

Advertiment sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat, de conformitat amb les condicions dels plànols 

que figuren en el Projecte o ordres escrites pel Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els 

excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista al seu càrrec, sense tenir aquesta autorització. 

 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats en els plànols de seccions 

tipus, caldrà que prèviament s'hagi ordenat la seva execució pel Director Facultatiu, per escrit i fent constar de 

manera explícita les dimensions que s'han de donar a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, 

prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no s'hi trobin definides. 

 

 

13. TUBS PREFABRICATS DE FORMIGÓ. 
 

Tubs prefabricats de formigó en massa 

 

Es considera, a fi i efecte de la seva definició en aquest Plec, els diàmetres de 300, 400, 500, 600 i 800 mm. de 

diàmetre interior. 

 

Definició 

 

Els tubs de formigó en massa es definiran per la càrrega de trencament a l’assaig de tres aretes, que equival a 

l’acció de les càrregues exteriors que hauran de resistir. Per al càlcul de les càrregues equivalent a una 

determinades condicions reals de treball, s’adopta el mètode americà definit en el “Concrete Pipe Handbook” amb 

les hipòtesis següents: 

 

- Les empentes es calculen pel cas de sòls de tipus sorra. 

- El replè de les rases es suposa amb compactació lleugera. 

- El factor de suport serà 1,5 per a suports granulars i 2,2 per a solera de formigó a 120º. 

- El coeficient de seguretat entre les condicions de treball i les de trencament serà 1,5. 

 

S’estableix com a normalització de càrregues de trencament a l’assaig de tres arestes, la que hom troba a la Norma 

ASTM C 14.81. 

Especificacions de projecte dels tubs 

 

Els tubs de formigó en massa per a col·lectors hauran de complir, com a mínim, les especificacions de la Norma ASTM 

C 14.81. 

 

- Dosificació mínima de formigó: 350 Kg/m3. 

- No s’estableix una resistència característica mínima del formigó. El fabricant haurà d’indicar, abans del 

subministrament, la resistència necessària per tal d’assegurar, amb els gruixos adoptats per ell, les 

càrregues de trencament exigides a l’assaig de tres arestes, així com la resta dels condicionants 

(absorció i estanquitat). 

- Característiques físiques i dimensionals dels tubs de formigó en massa per a les tres classes 

contemplades a la Norma ASTM C 14M.82. 

 

                  Classe 1                         Classe 2                        Classe 3  

 

 Ø intern Gruix de Tensió Gruix de Tensió Gruix de Tensió 

 intern paret mín. mín. paret mín. mín. paret mín. mín. 

 (mm) (mm) (kn/m) (mm) (kn/m) (mm) (kn/m) 

 

 400 34 30,0 44 40,0 50 44,0 

 500 42 34,0 55 47,0 61 53,5 

 600 54 38,0 75 52,5 85 64,0 

 800 92 45,5 111 63,5 111 70,5 

 

- Els tubs s’uniran mitjançant juntes elàstiques que mantinguin l’estanquitat tant per a la pressió interna produïda 

per possibles embussos com a l’exterior deguda a les aigües freàtiques, haurà de permetre igualment un mínim 

de desviació angular. 

 

El detall del projecte del junt, tant l’extrem dels tubs com la goma, es considera una obligació del fabricant, si bé el 

Contractista exigirà garanties sobre el funcionament de la canonada. 

 

Es consideren exigències mínimes les establertes a la Norma ASTM C-443 que haurà de completar-se per tal de 

definir el junt completament. En el projecte del junt haurà d’analitzar-se especialment: 

 

- Que asseguri l’estanquitat 

- Que mantingui l’estanquitat sense deformar-se com per alterar-se sota el pes del tub. 

- Que resisteixi l’agressivitat de les aigües residuals domèstiques i industrials. S’haurà de facilitar la informació 

sobre els límits d’agressivitat admissibles. 

- Com s’indica en el proper apartat, s’exigirà una estanquitat total. No s’admetran doncs, els tubs en els que es 

produeixin degotims. Si el sistema de producció pot donar lloc a porositat que ocasioni degotim a la zona de la 

campana, comprovat a les proves d’estanquitat, el contractista exigirà que ens pinti amb pintura epoxi que 
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s’adhereixi al formigó, tant a l’interior de la campana com la longitud necessària fora d’aquesta per tal 

d’assegurar l’estanquitat. Aquesta pintura serà també exigida per millorar les condicions d’assentament de la 

goma, quan el sistema de fabricació impliqui  irregularitats en aquesta zona que siguin motiu de pèrdues 

d’estanquitat a l’assaig de pressió. 

 

Resultats de les proves 

 

Els tubs de formigó en massa hauran de complir les condicions següents: 

 

- Proves de resistència mecànica (R1, R2): 

 

Els tubs hauran de resistir la càrrega de trencament definida per a cada tipus en els apartats anteriors. Per tal de 

comprovar-ho es realitzaran dos tipus de proves: 

 

R1: Prova no destructiva. Es sotmetrà el tub al 80% de la càrrega de trencament teòrica. 

R2: Prova destructiva: s’arribarà a la càrrega de trencament. 

 

Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la Norma ASTM C497-81. 

 

- Prova de pressió hidràulica: 

 

P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. Es 

realitzarà sobre una sèrie de tubs acopiats tal i com quedaran a l’obra i sobre un mínim de 3 tubs. 

 Es mantindrà una pressió de 0,7 kg/m2 durant un temps mínim de 10 minuts, i no es produiran degotims ni 

per les juntes ni per les parets del tub. S’admetran taques d’humitat si no produeixen degotims. La prova es 

realitzarà segons les Normes ASTM C 14-81 i C 489-81. 

 

- Prova d’absorció (A): 

 

A: Es realitzarà la prova d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la norma ASTM C 

497-81, sent el màxim admissible el 9%, tal i com s’assenyala a la Norma. 

  

Criteris d’acceptació o rebuig. 

 

Seran rebutjats tots els tubs en els que s’apreciïn directament defectes com: 

 

- Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 

- Defectes amb desviacions, pastat o vibrat del formigó. 

 

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic a 

base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a assajar 

serà el 2% del total de cada lot, amb un mínim de 3 per lot, de manera que, per poder rebre el lot, hauran de ser 

satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrà repetir l’assaig en dos nous tubs del mateix lot. Si 

aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 

 

Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà 

proposar a la direcció de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que assoleixin 

resultats correctes. 

 

Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l’interior del tub, el fabricant podrà 

proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que, si amb aquestes noves condicions, donen resultats 

favorables, poden implicar l’exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment del preu. 

 

L’assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del 2 per mil del total de tubs del lot i un 

mínim d’un tub a trencar a la primera recepció.  

 

Després s’establirà el nombre d’aquests assaigs segons els resultats de l’assaig R1. 

 

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s’utilitzaran per realitzar l’assaig d’absorció A. 

 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. El Contractista farà els assaigs en laboratoris especialitzats 

sobre el 2% del nombre d’unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM C443 com a mínim) 

siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l’assaig sobre dues noves unitats del lot per cada 

resultat defectuós, acceptant-se el lot únicament sis tots els nous assaigs són satisfactoris. 

  

Els mitjans per realitzar les proves, registres, les connexions i peces per substituir els tubs s’ajustaran als apartats que 

en parlen, corresponents a tubs de formigó armat. 

 

Tubs prefabricats de formigó armat. Definició 

 

Els tubs de formigó armat per a col·lectors compliran les especificacions de tipus C de les diferents classes de la 

Norma ASTM C 76-82, classes definides per a la càrrega que produeix una esquerda de 0,3 mm (Q1) i per a la darrera 

càrrega de trencament (Q2), expressades en Newton per ml i mm de diàmetre (N/mxmm). La dosificació mínima del 

formigó serà de 350 kg/m3. 

 

Les dades de disseny mínimes per a cada classe són les següents, excepte per a les canonades emprades a les 

empentes hidràuliques, que s’especifiquen posteriorment. 
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Classe IV: Q1 = 10,0 T 

   Q2 = 15,0 T 

 

 

 Resistència del formigó: 276 kg/cm2 

 

 Ø Gruix Armadura circular 

 nominal Paret interna externa 

 (mm) (mm)  (cm2/ml) (cm2/ml) 

 300 50 1,5 - 

 400 59 2,4 - 

 500 67 5,0 - 

 600 75 5,7 - 

 800 92 5,5 4,0 

 

Classe IV: Q1 = 14,0 T 

 Q2 = 17,5 T 

 

 

 Resistència del formigó: 414 kg/cm2 

 

 Ø Gruix  Armadura circular 

 nominal paret interna  externa 

 (mm) (mm) (cm2/ml)  (cm2/ml) 

 1000 115 12,0  73,0 

 1200 125 15,5  73,0 

 1500 170 14,8  73,0 

 1600 180 16,8  73,0 

 1800 185 23,5  73,0 

 2000 215 26,3  73,0 

 

Les canonades de formigó armat emprades a les empentes hidràuliques seran de les següents 

característiques: 

 

Classe IV: Q1 = 14,0 T 

 Q2 = 17,5 T 

 

 Resistència del formigó: 450 kg/cm2 

 

 Ø Gruix  Armadura circular 

 nominal Paret interna  externa 

 (mm) (mm) (cm2/ml)  (cm2/ml) 

 1000 170 15,0  12,0 

 1500 170 16,5  13,0 

 1600 180 18,5  14,0 

 2000 215 28,4  21,0 

 

Posició de l’armadura 

 

- Les armadures es situaran de manera que el recobriment mínim sigui 25 mm en ambdues cares. 

- La separació màxima entre centres d’espires serà de 10 cm. 

- L’armadura longitudinal serà, com a mínim, el 20% de la principal. El fabricant adoptarà la disposició i quantia 

que garanteixi la rigidesa de la gàbia d’armadura. 

- L’armadura longitudinal quedarà compresa dins de les distàncies als paraments indicats per a l’armadura 

principal, pel que s’haurà d’estudiar la disposició perquè ambdues armadures quedin situades dins de la franja 

establerta. haurà de lligar-se a la principal per tal d’assegurar la rigidesa del conjunt. 

- Tant l’armadura principal com la longitudinal es continuaran o perllongaran en els endolls per tal d’assegurar la 

seva resistència. 

- Hauran de projectar-se separadors o altres elements que mantinguin l’armadura dins de la franja normalitzada i 

que no estiguin exposats a corrossions. 

- Les unions de les armadures hauran d’ajustar-se a les especificacions de l’EHE, Instrucció d’aplicació en tot allò 

que no es concreti en aquest Plec. 

- Les toleràncies de dimensions dels tubs (diàmetre, longitud, gruix) i en la situació de les armadures, seran les 

indicades a la Norma ASTM C76-82. S’adoptaran els criteris de rebuig i acceptació d’aquesta mateixa norma. les 

gàbies d’armadures hauran de fabricar-se amb la mateixa precisió. La tolerància màxima de diàmetre entre 

generatrius serà de 2 mm., més o menys, i es rebutjaran totes les que presentin desviacions superiors. 

- Els tubs s’uniran mitjançant juntes elàstiques que proporcionin estanquitat, tant a la precisió interior produïda per 

embussos com a l’exterior originada per les aigües freàtiques. permetran igualment una desviació angular. 

 

Preferentment s’utilitzaran juntes de campana i endoll. En el cas de que la direcció de les obres accepti les juntes a 

mitja canya, el junt de goma haurà de quedar situat a la meitat del gruix de les parets del tub. És a dir, els gruixos de 

mascle i femella de cargol seran sensiblement iguals. 

 

El detall del projecte del junt, extrems del tub i goma es considera una tasca del fabricant, si bé l’administració exigirà 

garanties del bon funcionament del tub. Les exigències mínimes són altes de la Norma ASTM C443 que haurà de 

completar-se per tal de definir completament el junt. 
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En el projecte del junt haurà d’analitzar-se especialment: 

 

- Que asseguri l’estanquitat 

- Que el pes del tub no produeixi deformacions que puguin alterar les condicions d’estanquitat. 

- Que la goma mantingui les seves característiques en la situació d’alternança aire-aigua a que està sotmesa. 

- Que resisteixi l’agressivitat de les aigües residuals domèstiques o barreja de domèstiques i industrials. Es 

facilitarà dels límits d’agressivitat admissibles. 

- Els tubs tindran la longitud estimada convenientment pel fabricant, si bé es recomana una màxima de 5 m. 

- S’exigirà una estanquitat i no s’admetran tubs en els que es produeixin degotims. Si el sistema de fabricació 

pot donar porositat que sigui motiu de degotim a la zona de la campana, comprovat als assaigs d’estanquitat, 

la direcció de les obres exigirà que es pinti l’interior de la campana i una longitud de tub suficient amb pintura 

epoxi que s’adhereixi al formigó i asseguri l’estanquitat. Aquesta pintura també podrà ser exigida per millorar 

les condicions d’assentament de la goma quan el sistema de fabricació doni lloc a irregularitats a la zona de 

contacte que donin origen a pèrdues d’estanquitat a l’assaig de pressió. 

 

Resultats de les proves 

 

Els tubs de formigó armat fabricats segons les especificacions mínimes de l’apartat anterior, hauran de complir les 

condicions de la Norma ASTM C76-82 

 

- Proves de resistència mecànica (R1, R2): 

 

R1: No es produirà fisuració (o en tot cas les fissures tindran un gruix més petit de 0,25 mm) amb una càrrega, 

a l’assaig de 3 arestes, igual al Q1 en Newton  per ml de tub i mm de diàmetre (N/m x mm) per a cada 

classe. 

R2: No es trencarà amb una càrrega igual a Q2 en newton per ml de tub i mm de diàmetre (N/m x mm) per a 

cada classe. 

 

Els assaigs es realitzaran segons el mètode indicat a la Norma ASTM C497-83. 

 

- Prova de pressió hidràulica: 

 

P: La prova de pressió hidràulica té com a objecte comprovar l’estanquitat dels tubs i de les unions. Es 

realitzarà sobre una sèrie de tubs acoblats tal i com quedaran a l’obra i sobre un mínim de 3 tubs. 

 

Es mantindrà una pressió de 1 kg/m2 durant un temps mínim de 20 minuts, i no es produiran degotims ni per les 

juntes ni per les parets del tub. S’admetran taques d’humitat si no produeixen degotims. 

 

- Prova d’absorció (A): 

 

A: Es realitzarà la prova d’absorció del formigó de les parets del tub, segons el mètode A de la norma ASTM C 

497-83, sent el màxim admissible el 6% del pes en sec (en lloc del 9% admès a la Norma ASTM C76-82). 

 

Les proves es realitzaran amb provetes del tub que s’escolliran perquè siguin representatives de les parts del tub que, 

per raons de fabricació, puguin ser diferents. En qualsevol cas, i com a mínim, una del cos i una de la campana. 

  

Criteris d’acceptació o rebuig 

 

Seran rebutjats tots els tubs en els que s’apreciïn directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada iguals o més grans de 0,25 mm en una longitud igual o més gran que 10 cm. 

- Dimensions amb desviacions superiors a les toleràncies admeses. 

- Danys produïts per cops o altres causes que posin en perill l’estanquitat o la protecció de les armadures. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat del formigó. 

 

Amb els tubs que no presentin defectes visibles es prepararan lots per a la recepció. Es farà un control estadístic a 

base de mostres aleatòries en les que es realitzaran els assaigs R1 i P descrits abans. El nombre de tubs a assajar 

serà el 2% del total de cada lot, amb un mínim de 3 per lot, de manera que, per poder rebre el lot, hauran de ser 

satisfactoris tots els assaigs. Si un (i només 1) no ho fos, es podrà repetit l’assaig en dos nous tubs del mateix lot. Si 

aquests fossin satisfactoris, seria rebut. En cas contrari, el lot es rebutjarà. 

 

Si els resultats dels assaigs de resistència R1 i de pressió hidràulica P no fossin satisfactoris, el fabricant podrà 

proposar a la direcció de les obres la prova de la totalitat dels tubs, acceptant-se individualment aquells que assoleixin 

resultats correctes. 

 

Si a la prova de pressió es produeix degotim resoluble pintant adequadament l’interior del tub, el fabricant podrà 

proposar-la al seu càrrec i repetir les proves de pressió que, si amb aquestes noves condicions, donen resultats 

favorables, poden implicar l’exigència de pintar tots els tubs sense donar lloc a un augment del preu. 

 

L’assaig R2 es realitzarà en un nombre de tubs comprès entre un màxim del 2 per mil del total de tubs del lot i un 

mínim d’un tub a trencar a la primera recepció. Després s’establirà el nombre d’aquests assaigs segons els resultats de 

l’assaig R1. 

 

Els tubs sotmesos a trencaments i aquells no admesos s’utilitzaran per realitzar l’assaig d’absorció A. 

 

Les gomes es comprovaran en lots de fabricació idèntica. El Contractista farà els assaigs en laboratoris especialitzats 

sobre el 2% del nombre d’unitats del lot, exigint que tots els assaigs (els indicats a la Norma ASTM C443 com a mínim) 

siguin satisfactoris. Si algun resultat no fos correcte es repetirà l’assaig sobre dues noves unitats del lot per cada 

resultat defectuós. acceptant-se el lot únicament sis tots els nous assaigs són satisfactoris. 
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Mitjans per a la realització de les proves 

 

El fabricant posseirà a disposició de la direcció de les obres, i sense càrrec, els equips necessaris per a les proves, 

així com el personal necessari per al seu bon funcionament i ús els tubs. Les despeses derivades dels assaigs són 

a càrrec del fabricant amb excepció del personal que la direcció de les obres designi per a aquests treballs, i del 

personal establert per a la vigilància del procés de fabricació o les despeses derivades de contractes de la direcció 

amb laboratoris o empreses del ram. 

 

Canonades de formigó armat amb camisa de xapa 

 

Definició 

 

El tub de formigó armat amb camisa de xapa incorporada, està constituït per un tub intermedi de xapa d’acer, amb 

doble revestiment de formigó armat. 

 

El junt és soldat a l’arc elèctric. Els elements del junt estan constituïts per dos broquets cònics, un femella i l’altre 

mascle. 

 

Es fabriquen per conformació en premsa hidràulica, de tal forma que s’acoplen amb precisió, facilitant el seu endoll i 

centrat, permetent executar la soldadura del junt a les millors condicions. 

 

Segons les condicions de l’obra i el diàmetre de la canonada, aquesta soldadura es pot efectuar per l’exterior o per 

l’interior del tub. 

 

Un cop efectuada la soldadura, es protegeix el junt amb un anell de formigó exterior i morter de segellat interior, 

modelats “in situ”, que estableixen la continuïtat del revestiment. 

 

Les peces especials seran de xapa d’acer amb protecció epoxídica i posterior recobriment de formigó. 

 

Concepció del tub 

 

Les canonades en servei estan sotmeses a les sol·licitacions següents: 

 

- La pressió interior 

- Les càrregues fixes (pes del tub, pes del fluid que conté, càrregues de reblert o del terraplè, sobrecàrregues 

fixes i empenyiment lateral de les terres) 

- Les sobrecàrregues  mòbils (combois, etc.) 

 

Llevat prescripcions especials, la canonada està concebuda per resistir els esforços combinats de la pressió 

màxima de treball, de les càrregues exteriors fixes i de les eventuals càrregues mòbils. Els tubs resten marcats amb 

la pressió de timbre (nominal) corresponent. 

El càlcul dels tubs es realitza conforme a les normes i usos vigents, tinguts en compte en els processos de fabricació. 

 

Els materials 

 

Àrids 

 

Els àrids que entren en la composició del formigó poden ser de còdol, procedents de matxaca, o barreja d’ambdós. En 

tots els casos són acuradament rentats, classificats i dosificats, segons una granulometria que permeti l’obtenció de 

formigons de resistència i compactitat òptimes. 

 

Aquests àrids satisfaran les normes del “Instituto Eduardo Torroja” de la Construcció i del Ciment, i a la Instrucció per al 

Projecte i l’Execució d’Obres de Formigó Pretensat del Ministerio de Obras Públicas (EP-92). 

 

La qualitat de la sorra té una importància particular pel que fa a la impermeabilitat del formigó. 

 

Conglomerats hidràulics 

 

Llevat prescripcions especials, el ciment serà putzolàmic conforme al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

la Recepció de Ciments del “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Està terminantment prohibit l’ús additius tals que, per la seva naturalesa, puguin perjudicar la durabilitat dels acers. 

 

Acers 

 

a) Xapa d’acer per a tub intermedi: La xapa emprada és d’acer dolç, nova, de secció uniforme i perfectament 

soldable, amb un gruix de 2,0 mm., segons Normes UNE 36080. 

b) Ferros plans amples per a broquets: Són laminats de secció rectangular de les mateixes característiques que la 

xapa per al tub intermedi. 

c) Armadures del revestiment de formigó: Les armadures estan constituïdes per rodons llisos, rugosos o corrugats 

d’acer per a la construcció, segons les normes UNE 36095, 36097, 36088-h1, 36088h-2 i 36088-h3. Es tindrà 

cura especial de la resistència a la corrossió a causa de la possibilitat d’atac d’humitats d’algun medi agressiu o 

d’entrar en contacte amb ambients humits segons les normes MELC. 

   

Fabricació 

 

El tub intermedi de xapa o camisa es prepararà en taller dotat amb equips de soldadura d’electrodes continus en 

atmosfera de gas inert. 

 

La qualitat de les soldadures es verificarà en tots els tubs intermedis, mitjançant vàries proves: 

- D’estanquitat, mitjançant productes detectors de porus 

- D’estanquitat i resistència, mitjançant pressió hidràulica o pneumàtica, amb l’ajut de bancs de prova convenients. 
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- Amb radiografies de la soldadura. 

 

L’armadura es disposarà en una capa cilíndrica formada per una malla electrosoldada. 

 

Els formigons tenen una granulometria i una relació aigua/ciment estudiades per obtenir una millor ductilitat del 

formigó fresc i una millor compacitat del formigó endurit. 

 

El curat del formigó es realitzarà al vapor i segons una progressió de temperatura adaptada a les propietats del 

ciment emprat, que té per funció accelerar el seu enduriment. 

 

Durant la seva execució es prendran sistemàticament i periòdicament mostres que es curaran al vapor, a l’igual que 

el formigó del tub. 

 

La resistència a la compressió als 28 dies del formigó, mesurada en provetes UNE cilíndriques, de 15 cm de 

diàmetre i 33 cm. d’alçada, ha de ser més gran o igual a 275 Kp/cm2, segons el plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua del “Ministerio de Obras Públicas”. 

Dimensionament dels tubs 

 

Els tubs es dimensionaran per a que, en qualsevol de les seves seccions, i sota la hipòtesi més desfavorable de 

càrrega un cop han tingut lloc totes les pèrdues, s’acompleixin les condicions següents: 

 

- El formigó del primari estarà sotmès a una compressió igual o superior a 5 kp/cm2. 

- La tensió del filferro de pretensar no superarà la seva tensió d’encercolat. 

- El formigó del revestiment no estarà sotmès a una tracció superior a la màxima admissible (fct) 

 

 En el procés d’encercolat del nucli es tindran n compte, a més, les condicions següents: 

 

- Durant l’encercolat, la tensió del filferro no superarà el valor 0,80 fmax.k 

- Immediatament després de finalitzat l’encercolat, la força de tesat proporcionarà a les armadures actives una 

tensió no major que 0,75 fmax.k. 

- La compressió del formigó del primari no superarà el 0,60 de la resistència característica a compressió del 

formigó en aquell moment. 

- A la xapa no es superarà el 0,80 fyk. 

- La tracció longitudinal transitòria, produïda durant el pretensat transversal, i que no és absorbida per la 

resistència admissible del formigó del nucli, ho serà mitjançant la xapa., reforçada, si fos necessari, amb 

armadures longitudinals. 

  

A l’estat final de pretensat, i a efectes de càlcul, es complirà, a més a més: 

 

- El valor característic final de pretensat adoptat (l’obtingut un cop deduïdes totes les pèrdues) no serà superior 

al que correspon a una tensió a les armadures actives igual a 0,60 fmac.k. 

Proves de pressió interior 

 

Prova de fisuració controlada del primari 

 

Es sotmetrà a aquesta prova un primari de cada lot de 100, entre les 50 i les 100 h. posteriors al seu encercolat. 

 

La prova consistirà en sotmetre el primari, en fàbrica, durant 15 minuts a la pressió de fisuració. El resultat de la prova 

serà satisfactori si el primari no presenta fisura alguna, sensiblement longitudinal, superior a 0,2 mm d’obertura en 0,30 

m. de longitud, ininterrompudament. 

 

Prova d’esgotament del primari 

 

Es sotmetrà a aquesta prova un primari de cada lot de 200, entre les 50 i 100 hores posteriors al seu encercolat. 

 

La prova consistirà en sotmetre el primari, en fàbrica, durant 15 minuts, a la pressió interna d’esgotament. El resultat de 

la prova serà satisfactori si el primari no presenta pèrdua d’aigua. 

 

Prova en rasa 

 

Prèviament a l’assaig es tindrà la canonada plena d’aigua, al menys 24 hores; un cop hagin passat aquestes es 

procedirà a la posta en càrrega progressiva. 

 

Un cop aconseguida la pressió de prova en rasa, es pararà durant 30 minuts. 

 

Es donarà la prova per satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a (P/5) 

(sent P la pressió de prova en rasa en atmòsferes) segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Canonades d’Abastament d’Aigua del “Ministerio de Obras Públicas”. 

 

Protecció catòdica 

 

Raons termodinàmiques motiven que els metalls que s’han obtingut a partir dels seus minerals a la natura, tendeixin, 

en el seu ús normal, a tornar a l’estat combinat. El fenomen que condueix al deteriorament progressiu de les propietats 

metàl·liques es designa per corrosió. 

 

La corrosió és quasi sempre de naturalesa electroquímica, això és, un corrent elèctric que circula entre determinades 

zones de la superfície del metall, conegudes amb el nom d’ànodes i càtodes, i mitjançant una solució anomenada 

electrolit capaç de conduir aquest corrent. Aquest conjunt constitueix micro o macro piles, en les que la zona anòdica 

és la que sofreix els efectes de la corrosió. 

 

Aquesta corrosió de tipus electroquímic, característica d’estructures submergides o soterrades, és summament 

perillosa, no per la pèrdua de metall en sí, que sol ser petita, sinó per tractar-se d’una corrosió localitzada, que pot ser 
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origen de picadures profundes. 

 

Perquè es formin les micropiles, origen d’aquesta corrosió, és necessari que existeixin heterogeneïtats, bé al metall 

o a l’electrolit. 

 

Entre les heterogeneïtats del metall, cal distingir diferents tipus: 

 

- de construcció (metalls o aleacions polifàsics) 

- d’estructura (fina, grossa, deformada, etc.) 

- mecàniques (creades per tensions externes o internes) 

- heterogeneïtats degudes a diferents estats superficials (grau de polit, ratlles, acoblaments, revestiments 

passius deteriorats localment, etc.) 

 

Les heterogeneïtats del mitjà corrosiu poden resultar de les diferències de temperatura, concentració, ph i, sobre tot, 

de diferències en el contingut d’oxigen. 

 

La magnitud i velocitat de la corrosió, depenen tanmateix de les diverses característiques del mitjà corrosió, entre 

les que destaquen: 

 

- Efecte del Ph del sòl 

- Efecte de la resistència del sòl 

- Presència de bactèries 

- Influència del contingut en aigua 

- Existència de corrents vagabundes (corrents elèctriques que circulen pel sòl i provenen de xarxes 

d’alimentació o d’instal·lacions elèctriques industrials) 

- Acció de les salts dissoltes 

- Piles geològiques 

 

Habitualment, els sòls agressius es caracteritzen pels alts valors d’acidesa i de conductivitat elèctrica i alts 

continguts en sals i humitat. 

 

Els microorganismes poden ser l’origen de forts corrosions, presentant-se aquestes de forma diferent. Els dos 

principals són: la producció de substàncies metabòliques corrosives i la formació de piles de concentració d’oxigen 

sobre les superfícies metàl·liques. 

 

Les corrents vagabundes es propaguen per les canalitzacions, envoltures de cables elèctrics i telefònics, armadures 

metàl·liques de canonades, etc. Localment són molt perilloses a la zones de sortida, en el seu retorn mitjançant el 

sòl, fins al pol negatiu de la font d’energia que les engendra; aquesta zona és anòdica, per tant zona de corrosió; pel 

contrari, les entrades de corrent en una canonada no ocasionaran localment cap inconvenient. 

 

Per a les canonades de formigó armat amb camisa de xapa soldada s’adopta el criteri d’efectuar protecció catòdica 

per a tots els valors de la resistència del sòl inferiors a 3.000 ohms.cm, i pels valors negatius dels potencials mesurats 

a la canonada respecte a l’elèctrode Cu/SO4 Cu; en aquests últims caldrà efectuar la protecció catòdica per situar a 

l’acer a 900 mV (Cu/SO4 Cu) en zona d’immunitat. 

 

Per això s’ha previst la connexió de l’armadura de la canonada amb la camisa d’acer, la qual, juntament amb les 

unions soldades entre camises, aconsegueix la unitat elèctrica de tots els elements metàl·lics de cadascun dels 3 tubs 

del sifó. 

 

A més s’han previst a ambdós extrems de cada sifó preses de terra per a mesura i control dels potencials. El nombre, 

grandària i disposició de les possibles proteccions serà objecte d’un futur estudi a partir dels potencials mesurats al 

camp amb les canonades instal·lades, segons el criteri establert anteriorment. 

Per a la protecció catòdica es preveu la utilització, en el seu cas, d’un dels sistemes següents: 

 

- Ànodes reactius de sacrifici; no necessiten font d’energia elèctrica, però tenen una vida limitada (5-10 anys); la 

seva utilització és costosa i no es pot regular; s’empraran ànodes de magnesi. 

- Corrents impressores: s’empraran ànodes de grafit disposades en un llit dispersor. 

- Mànegues de polietilé de mínim 200 gr/cm3  que aïllin la canonada del terreny. 

 

El Contractista estarà obligat a presentar informes de la resistència del terreny si ha judici del director de les obres hi ha 

dubte sobre la naturalesa d'algun dels terrenys sobre els que s'hagi d'instal·lar la canonada, i sigui susceptible de 

causar danys deguts a la corrosió per corrents elèctriques; totes les despeses de laboratori homologat aniran a càrrec 

del contractista. 

 

Un cop instal·lades les potències catòdiques es mantindran les preses de potencial efectuant un seguiment al llarg del 

temps per controlar possibles variacions del mateix. A més les preses de potencial s’utilitzaran per protegir els 

dispositius de protecció contra riscs de descàrrega procedents d’instal·lacions elèctriques properes, o fenòmens 

meteorològics. 

 

Juntes de goma de connexió de tubs prefabricats de formigó 

 

Definició 

  

Element de goma per donar continuïtat als tubs prefabricats de formigó garantint l’estanquitat de la unió entre 

elements. 

 

Procedència 

  

Produïda a fàbrica especialitzada per extrussió o emmotllament amb elastòmers de neopré. 

Característiques generals 

 

Compliran la Norma C ASTM 443-80, tindran una resistència a la tracció més gran que 8 Mpa) i una elongació mínima 
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a trencament del 350%. 

 

Les superfícies exteriors seran llises, suaus i sense bombolles d’aire o qualsevol altre defecte. No serà atacable per 

aigües residuals amb un pH comprès entre 3 i 4. 

 

La goma per a les juntes haurà de ser homogènia, exempta de trossos de goma recuperada i tenir una densitat no 

inferior a 0,95 kg/dm3 i no superior a 1,45 kg/dm3. 

 

Normes de qualitat 

 

El contingut de goma en brut de qualitat escollida (tipus Smoked RMA IX) no podrà ser inferior al 50% en volum, 

encara que es considera preferible que assoleixi un percentatge superior. 

 

Haurà d’estar completament exempta de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i qualsevol òxid metàl·lic, 

exceptuant el de zenc. Tampoc contindrà extractes d’acetons en una proporció del 3,5% en volum. 

 

El sofre, tant lliure com combinat, no superarà conjuntament el 2% en pes. Les cendres seran inferiors al 10% en 

pes. Les escòries podran ser exclusivament òxid de zenc i negre de fum de la millor qualitat i per tant, exemptes de 

silici, magnesi i alumini. 

 

A més dels contra-envellidors, les càrregues hauran de ser d’òxid de zenc pur i de negre de fum pur. Les peces de 

goma hauran de tractar-se amb contra-envellidors, la composició dels quals no permeti el rovell de la superfície ni 

l’alteració de les característiques físiques després de 4 mesos d’estada en magatzem en condicions normals de 

conservació. 

 

Hauran de conservar l’elasticitat i l’estabilitat dimensional a una temperatura superior a 70ªC i ser flexible fins a una 

temperatura de -10ºC. 

 

Limitacions 

 

Les toleràncies en les dimensions dels anells serà del 6% en qualsevulla de les seves dimensions. 

 

Compliran allò prescrit en els punts anteriors i a la Norma ASTM C443-80 i es faran els assaigs allí indicats per tal 

d’assegurar-ho. 

 

En els assaigs d’envelliment accelerat amb aire calent durant 4 dies i 70ºC (Mètode 573), les variacions de 

resistències obtingudes en els diferents assaigs seran inferiors a: 

- 15% en la resistència a tracció 

- 20% en l’allargament en trencament 

- 20% en la duresa 

 

L’absorció d’aigua màxima serà inferior al 10% en pes de la mostra seca en 48h. a 70ºC. 

 

Execució de tubs prefabricats de formigó en massa i armat 

 

Fa referència a les operacions per a la posta en obra correcta i proves de les canonades prefabricades de formigó. 

S’aplicarà el Plec General de Condicions Facultatives per a l’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. el 22 d’agost de 

1963. 

 

Els tubs de massa i armat compliran el que s’especifica en els apartats anteriors del present article, així com la goma 

per a la juntes. 

 

Per tant s’aconsella fer la descàrrega en un lloc proper al punt de col·locació o allà on dictamini la direcció de les obres. 

Totes les despeses i danys resultants d’una falta de precaució aniran a càrrec del contractista adjudicatari de les obres. 

Els tubs es col·locaran perfectament anivellats i no s’acceptaran variacions superiors al 5%, ni en més ni en menys, del 

pendent nominal del projecte. Abans de tapar els tubs s’haurà de demanar autorització al Director de les obres. 

 

Un extrem de cada canonada està atrompetat de tal manera que l’extrem de la canonada s’introdueix a l’extrem 

atrompetat de la canonada següent, amb una tolerància màxima de 5 mm. La unió atrompetada va segellada amb 

cautxú de silicona. El muntatge es realitzarà amb el que estigui atrompetat aigües amunt. 

 

El muntatge dels tubs es farà també a mesura que es vagin descarregant; per això el Contractista presentarà al 

Director de les obres un pla de muntatge convenientment adaptat al transport i moviment dels tubs per a que aquest ho 

aprovi. Els tubs es col·locaran sobre la llera de sorra anivellada i immediatament s’executarà el junt. No es rebran els 

tubs que no s’ajustin als articles d’aquest Plec. 

 

Amidament i abonament 

 

El subministrament i col·locació de canonada prefabricada de formigó en massa o armat es mesurarà i pagarà per 

metres lineals (ml) de canonada realment col·locada en obra i finalitzada segons les condicions indicades en aquest 

Plec.  

 

S’entenen incloses en aquesta unitat les operacions d’instal·lació de la canonada, així com la part proporcional dels 

junts de goma. Es descomptarà de l’amidament l’espai ocupat pels pous de registre (interior). 

 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials necessàries per tal de que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la direcció facultativa. 
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14. POUS DE REGISTRE 
 

Definició 

 

Elements estancs que permeten l’accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

 

Fàbrica especialitzada o execució a l’obra. 

 

Característiques generals 

 

Poden ser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l’element especial de que es tracti 

(sobreeixidor de pluvials, pou d’entrada o sortida d’un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva 

procedència. 

 

a) Pous prefabricats 

 

Seran tubulars de formigó armat de 1.000 mm. de diàmetre interior i 16 cm. de gruix de paret per a escomeses 

normalitzades de 300 a 800 mm. de diàmetre interior 

 

S’hauran d’adaptar perfectament a la rasant definida en els plànols. No s’admetrà que la tapa sobresurti més de 20 

cm de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d’alçades diferents. 

 

L’element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre canvis 

d’alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que convergeixen al 

col·lector, assegurant també una estanquitat total. Totes les peces vindran amb els orificis per a la col·locació dels 

graons. 

 

Els pous de tipus 1.000 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d’aquí el pou serà de 

1.000 mm amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1.000-600. La part superior del con, de 600 

mm de pas lliure, fa possible la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de 850 mm. L’anella 

de base, a més dels orificis d’escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà a l’obra, la cubeta de recepció per a les 

aigües convergents en el pou, el disseny del qual haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del 

fabricant, sempre que no s’especifiqui en Projecte; el Director de les obres es reservarà la realització de les proves 

que consideri adients per a la constatació de l’acompliment d’aquesta premissa. 

 

b) Pous fabricats “in situ” 

 

Seran de formigó armat segons plànols, amb formigó de resistència característica de 200 kp/cm2. S’assegurarà 

l’estanquitat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que hi desguassen. No s’admetran més 

juntes de construcció que les definides en els plànols i podran tractar-se interiorment per tal d’evitar filtracions, mentre 

que la base s’emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències 

per tal d’evitar despreniment de gasos molests. La forma serà la dels plànols o la que autoritzi el Director de les obres. 

 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Exceptuant les corresponents a pous situats a l’interior de les parcel·les 

d’estacions de bombeig, les tapes tindran dispositiu antirobatori. 

 

Normes de qualitat 

 

En ambdós tipus de pous se’ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la Norma 

ASTM C478, tant pel que fa a materials com a disseny. La resistència mínima del formigó serà de 200 kp/cm2. L’armat 

es mesurarà per resistir les accions del terreny suposat xop d’aigua, a més de complir la normativa. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o executats “in situ”, se’ls realitzaran les proves següents: 

 

- Proves d’absorció 

L’absorció de les parets de l’element assajat no superarà el 6% del pes en sec. La prova es farà segons el mètode A 

de la Norma ASTM C947 i per a elements de més 1 Kg. 

 

- Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s’admetrà que més del 10% de les peces assajades 

tinguin una resistència més petita que l’exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extreure provetes i assajar-les segons la 

Norma C497. 

 

En els elements d’ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica responen 

a la necessitat de comprovar l’estanquitat del pou i de les connexions dels tubs. 

 

Es tracta de mantenir una pressió d’1 Kp/cm2 durant un temps mínim de 20 minuts, de manera que no es produeixi 

degotim ni per les juntes ni per les parets del pou. S’admeten, però, taques d’humitat que no donin lloc a degotim. 

 

No s’admetrà pas cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes a l’1%. 

 

Els pous fabricats “in situ” compliran la totalitat d’aquest apartat. 

 

Recepció 

 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no compleixin les exigències d’aquest capítol del Plec o si s’hi 

aprecien directament defectes com: 

 

- Esquerdes d’amplada igual o més gran que 0,25 mm i longitud igual o més gran de 10 cm. 
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- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

Execució de pous de registre prefabricats 

 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb nivell 

freàtic alt o amb estanquitat preceptiva no es col·locaran fins que s’hagi extret l’aigua que pugui aflorar en 

superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que prescrigui el Director de les obres. 

 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l’entroncament dels tubs de l’escomesa segons 

les directrius establertes per la casa subministradora d’aquests elements i de conformitat amb el Director de les 

obres. S’executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-15 de ciment putzolànic arrebossat i 

lliscat, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de resina 

epoxi en una capa de 0,5 cm. de gruix. 

A continuació s’aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb 

morter fins assolir la cota de projecte, aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de 

registre, que es col·locarà amb posterioritat 

 

Finalment es posaran els esglaons de poliprotilé als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les 

directrius del fabricant i de conformitat amb el Director de les obres. 

 

Execució de pous de registre i pous especials “in situ” 

 

Un cop executada la solera i zona d’escomesa del pou com un tot únic, abans de la connexió de les escomeses, 

que es realitzaran com en els pous prefabricats, s’executarà la cubeta de canalització amb formigó en massa HM-

15 o en el propi formigó estructural, sent decisió del Director de les obres la necessitat d’acabar la cubeta mitjançant 

pintat amb morter de resina epoxi en una capa de 0,50 cm. de gruix. La pujada des de la clau del col·lector fins a la 

superfície es realitzarà amb formigó armat. 

 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

 

Un cop executada l’obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat pel Director de les obres, 

de l’espai existent entre la paret i l’excavació una vegada retirada l’estrebada. S’exigirà en aquesta zona una 

compactació igual o superior al 95% del P.M., sempre que el Director de les obres no disposi el contrari. 

 

Amidament i abonament 

 

Es mesuraran i abonaran per unitat de pou executat (ut) independentment de l’alçada del mateix, incloent l’execució 

de la base, l’excavació d’aquest en qualsevol tipus de terreny, el reblert de la sobreexcavació am material granular 

porcedent de cantera, els elements prefabricats, el marc i la tapa de foneria, els pates de polipropilé amb ànima 

d'acer, i tots els elements i materials necessaris per tal de deixar completament acabada. 

El preu d’aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d’obra 

necessaris per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials que calguin per tal de que l’obra 

realitzada sigui aprovada per la inspecció facultativa. 

 

 

15. DRENATGES SUBTERRANIS 
 

Definició 

 

Es defineix com a drenatges subterranis les rases en els quals es col·loca en el seu fons un tub porós, per captació 

d'aigües, circumdat per material de filtre adequadament compactat . 

 

Condicions generals 

 

Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de PVC ranurats. 

 

El material utilitzat en la seva fabricació i haurà de complir les condicions indicades pels tubs de PVC. En cas de que 

s'utilitzi formigó porós haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari per assegurar una capacitat de filtració 

acceptable, considerant-se com tal la de (50 l/min/dm2) sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre 

quadrat (1 Kg/cm2). 

 

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o del drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 

duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

Resistència 

 

La Direcció podrà exigir les proves necessàries. Si el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de 

càrrega. 

 

La càrrega de trencament mínima, obtinguda en l'esmentat assaig, serà de 1.000 Kg/m. 

 

Forma i Dimensions 

 

La forma i dimensions del tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així com els corresponents junts, seran els 

assenyalats en els Plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en altre cas, les que assenyali la direcció de l'obra. 

 

Els tubs seran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui en els 

colzes o peces especials. La fletxa màxima amidada pel costat còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre. 

El diàmetre interior serà fixat en els Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter accidental o local, 
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sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 

  

Execució del llit d'assentament de la canonada 

 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons es impermeable, el llit d'assentament dels tubs haurà de ser també 

impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 

 

En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota la longitud de la rasa. 

 

Col·locació de la canonada 

 

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'obra. Un cop 

obtinguda l'autorització els tubs s'estendran en sentit ascendent amb els pendents (amb un màxim del 5 per mil) i 

alineacions indicades en els plànols. El tractament dels junts i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els 

Plànols i les instruccions de la Direcció. 

 

Col·locació del material filtrant 

 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament si  procedeix. Es prosseguirà amb al replè  

amb material filtre  fins a l'alçada indicada en els plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a deu centímetres 

(0,10 m), que es compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició. 

 

Durant les operacions de replè de la rasa s'haurà de tenir cura, especialment, que no es produeixi cap segregació 

en els materials de filtre utilitzats. 

 

Amidament i abonament 

 

Els drenatges subterranis s'amidaran per metres lineals (ml) realment executats, amidats segons l'eix del tub o del 

drenatge. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant està inclosa 

l’excavació, la preparació de l'assentament, canonades, material filtre (graves), replè, compactació, així com 

qualsevol altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 

 

 

16. EMBORNALS I BUNERES 
 

Definició 

 

Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua 

de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o en general de qualsevol construcció. 

 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, generalment 

protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua és 

quasi vertical. 

Materials 

 

Els diferents materials compliran el que es prescriu en els corresponents articles del Present Plec. 

 

 

Execució de les obres 

 

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les Prescripcions Tècniques Particulars de Sanejament del 

projecte, i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, 

residus o matèries estranyes de qualsevol tipus i s'haurà de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció 

definitiva de les obres. 

 

Amidament i abonament 

 

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la 

troneta i pou de caiguda d'aigües, i la reixeta i tapa de foneria. 

 

 

17. ENCOFRATS 
 

Definició 

 

Es defineix com a encofrat l’element destinat al moldeig "in situ" de formigons. Pot ser recuperable o perdut. Per aquest 

últim es designa al que resta embegut dins del formigó. 

 

Tipus d’encofrat i característiques 

 

L’encofrat pot ser de fusta o metàl·lic segons el material que s’empri. Per altra part, l’encofrat pot ser fix o lliscant. 

 

En qualsevol cas, el Contractista, informarà de la tipologia d'encofrat i l’especificació tècnica del sistema que es 

proposa emprar a la Direcció d’Obra, per a la seva aprovació. 

 

Control de Qualitat 

 

Seran aplicables els apartats corresponents al PG3 a on es defineixin els corresponents materials que constitueixen 

l’encofrat. 
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Materials 

 

La fusta a emprar en l'apuntalament de les rases, cintres i calçat, bastides així com els mitjans auxiliars i les fustes 

per a encofrats hauran de complir les següents condicions : 

 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat secada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un temps superior a dos anys (2)  

- No presentar cap tipus de putrefacció, corcó ni cap tipus de fong. 

- Estar exempta d'esquerdes, taques o qualsevol d'altre defecte que perjudiqui la seva solidesa. Es procurarà 

tenir el menor nombre de nusos, dels que en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la 

dimensió més petita. 

- Tenir les fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la peça. 

- Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

 

Per als encofrats metàl·lics regirà la instrucció PG3. 

 

Execució de les obres 

 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides en el apartat corresponent, metàl·lics o 

d'altre material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia, a judici del  Director. 

 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat, hauran de posseir la resistència i la 

rigidesa necessària per a que, amb la marxa de formigonat prevista, no es produeixin moviments locals de més de 

cinc mil·límetres (5). 

 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per aconseguir que els 

paràmetres de formigó no presentin defectes, abombaments, resalts o rebaves de més de dos mil·límetres (2). 

 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar per facilitar l'encofrat, no hauran de 

contenir substàncies agressives per al formigó. 

 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment els fons, deixant-se 

obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

 

Els junts entre les diferents fustes hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la humitat del reg o de 

l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 

 

Es disposarà l’encofrat amb la necessària contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peça de 

formigó, aquesta conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials  

d'encofrat si el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica, si bé es justificarà l'eficàcia d'aquells altres 

que s'hi proposin i que, per la seva novetat, en manquin d'aquelles garanties. 

 

Amidament i abonament 

 

S'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) d'encofrat de cadascun dels tipus que calguin a l'obra, deduïts dels 

plànols de construcció. No seran d'abonament independent els encofrats de les petites obres de fàbrica definides en el 

Quadre de Preus núm. 1. Totes aquestes unitats d'encofrat s'abonaran segons els preus del Quadre de Preus núm. 1, 

que comprenen a més del materials, totes les operacions d'encofrat i desencofrat, neteja, desencofrants i la resta 

d'operacions que siguin necessàries per a que les obres estiguin d'acord amb els Plànols i el Plec de Condicions. No 

s’acceptaran increments de preu en l’encofrat per dificultat d’execució, volum d’obra o qüestions vàries. 

 

 

18. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT 
 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal i els senyals de circulació 

o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les 

obres es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les 

zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 

oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical  s'adaptarà a la normativa vigent i a les recomanacions 

del Ministeri de Foment. 

 

Senyalització horitzontal o marques vials 

 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o vorades, realitzats amb 

pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants. 

 

Cal que compleixin els següents requisits: 

- visibilitat diürna i nocturna 

- resistència al lliscament 

- resistència a la deterioració 

 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de març de 1987 (BOE 

29.09.87), i al PG-3. 

 

De qualsevol obra de marques de vials, a petició del director de l’obra, s’enviarà als Laboratoris Oficials per a la seva 

identificació, un envàs de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixarà un altre envàs, com a mínim, de 

cada material, sota la custòdia del director, a fi de poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

 

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si aquest fos el cas, 

caldrà eliminar la pintura existent. 
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Amidament i abonament 

 

Les marques vials reflexives de fins a 10 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (m) realment pintat en obra. 

La resta de marques vials reflexives, així com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”, “STOP”, es 

mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 

 

Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge, maquinària i tota 

la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

 

Senyalització vertical 

 

La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen l’usuari 

respecte a la circulació o l’itinerari. 

 

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de  0,2 mm o de qualsevol altre 

material admès per la normativa vigent. 

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb les prescripcions de la 

normativa vigent. 

 

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

- senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

- cartells senyalitzadors 

- cartells informadors 

 

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot allò que estigui 

grafiat als plànols. 

 

Amidament i abonament 

 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, suports i execució 

completa de la cimentació. 

 

Els cartells s’abonaran per metres quadrats m2 col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 

d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 

 

Elements de balissament i defensa 

 

Els elements de balissament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de les vies de circulació 

i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als vianants. 

 

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones). 

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA. 

 

Amidament i abonament 

 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat (ut), col·locats en obra segons els 

plànols de detall o, en cas que faltessin, seguint el criteri de la direcció d’obra. 

 

El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, ancoratges, pintures i tots 

aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 

 

 

19. FOSA PER A MARCS, TAPES I ALTRES ELEMENTS 
 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de 600 mm de diàmetre per a pous de registre segons plànols i de 800 

mm a l’entrada per a neteja als pous tipus D i E. Les tapes s’adaptaran al marc en tota la superfície de la corona 

circular de suport entre la tapa i el marc. L’ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm impedint 

qualsevol moviment lateral. 

 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori, excepte a les situades a l’interior de les estacions de bombeig. 

 

Per aconseguir la consecució d’aquestes condicions s’exigeix que l’ajust mecànic del marc i la tapa sigui rectificat 

mecànicament. 

 

Normes de qualitat 

 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense zones de 

fosa blanca (cementita) ni tant sols les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, 

esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

 

Les característiques metàl·liques, d’acord amb el mètode d’assaig del Plec General de Condicions Facultatives per a 

Canonades d’Abastament d’Aigua aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, seran: 

 

a)  Duresa Brinell 205-235. 

b)  Resistència a tracció 18.22 kg/mm2. 

c)  Assaig d’impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l’impacte d’un pes de 12 kg. 

d) Càrrega de prova de 40 tones. 

Les mostres a assajar a tracció s’obtindran d’apèndixs col·locats expressament a les peces de forma cilíndrica de 30 



Projecte de condicionament d’un tram de la carretera GIP-5129, de Vilafant a Borrassà, del PK 1+240 al final (Alt Empordà) 
 

 
 
 Plec de Condicions Tècniques Full 22 de 28 

mm. de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, 

però simultàniament a les peces, amb fosa d’idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

 

Pel que fa a l’assaig d’impacte, les provetes s’obtindran d’igual manera que les del paràgraf anterior, però la seva 

secció serà quadrada i de 50 mm de costat. 

  

Recepció 

 

Els conjunts de marc i tapa que no s’ajustin a les normes d’aquest apartat es rebutjaran. 

 

Amidament i abonament 

 

Tots els elements de fosa per a marcs, Tapes i reixes d'embornals estan inclosos en les respectives partides de 

pous de registre i embornals, i no seran mesurables ni abonables per separat. 

 

 

20. ENCREUAMENT DE VIAL 
 

Definició. 

 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 

simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de clavegueram i de la resta de rases transversals. 

 

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta 

manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’explanada ja acceptada. 

 

Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de formigó adaptables a les 

que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de color a la vorada; claus de 

bronze amb anagrama del servei, segons plànols o criteri de la direcció facultativa. 

 

En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 

 

Amidament i abonament. 

 

Si el projecte no indica una altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment 

executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabament de 

l’encreuament, incloses les tronetes de registre i connexions corresponents. 

 

Plànols 

 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la 

seva situació i distància a la cruïlla més propera i la seva fondària respecte a la cota superior de la vorada. 

 

Encreuaments d’abastament d’aigua 

 

Quan les conduccions d’abastament d’aigua siguin de fibrociment, PVC o polietilé, caldrà protegir la canonada amb 

caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa n’hi haurà prou amb la protecció de sorra. El 

formigó serà HM-15 i el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la 

densitat màxima de l’assaig del Póctor Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del 

Próctor Modificat. L’alçada mínima entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada col·locada 

serà d’1,5 m com a mínim. 

Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió 

 

Els encreuaments de la xarxa elèctrica s’executaran amb tubs de fibrociment o PVC protegits amb formigó HM-15. Els 

materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 

 

La generatriu inferior dels tubs estarà a una fondària mínima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada col·locada. 

 

En tots els encreuaments de Baixa Tensió es deixarà un tub de reserva. 

 

Encreuament d’enllumenat públic 

 

Els encreuaments d’enllumenat públic s’executaran amb tubs de PVC corrugat protegits amb formigó HM-15, col·locats 

a una fondària mínima d’1 m des de la cara superior de la vorada col·locada. 

 

Encreuaments de la xarxa telefònica 

 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb formigó de protecció HM-15. El material de rebliment 

seran sòls adequats o seleccionats, compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La 

distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,15 m. 

 

Encreuaments de reserva 

 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable, compliran amb tot allò que 

especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols de detall. 

 

 

21. XARXA DE TELECOMUNICACIONS i PREVISSIÓ DE FIBRA ÒPTICA 
 

Xarxa telefònica 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions de 
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la companyia telefònica. 

 

Materials 

 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefònica i els definits en els plànols i en el 

present Plec de Condicions. 

 

Materials homologats per telefònica 

 

- Tubs de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.008, codis núm. 510.505 (125×1,2) i 510.696 

(63×1,2). 

- Colzes de PEAD Ø125 i Ø63 mm, especificació núm. 634.024, codis núm. 510.172 (125/90/490), 510.718 

(125/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 

- Altres peces especials, codis 510.866 i 510.858. 

- Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 

- Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus 

C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 

- Tapes per tronetes i cambres. 

- Tronetes prefabricades. 

- Cambres prefabricades. 

 

Canalitzacions 

 

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia telefònica. 

Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima entre el paviment de voravia i el sostre del prisma 

serà de 45 cm. 

 

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calçada, l’esmentada alçada mínima serà de 60 cm. 

 

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària, 

normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran ser de 125 mm ò 63 mm. Cal pensar 

que un tub de 63 mm pot portar un cable o bé un màxim de 10 connexions. S’entendrà per xarxa primària la que 

comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament 

connexions dels armaris de connexió als edificis. 

 

Col·locació de tubs i formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de 8 cm, i sobre d’aquesta es col·locarà la primera 

capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada 70 cm. Un cop col·locada aquesta capa, s’abocarà 

formigó fins cobrir 3 cm, a sobre de la qual es col·locarà la segona capa. 

 

L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre la darrera capa 

una protecció de 8 cm de formigó. 

 

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PEAD es realitzarà mitjançant unió termosoldada, 

acoblant l’extrem resta d’un d’aquests amb l’extrem de l'altre, ambdós degudament tallats, allisats i netejats, i escalfant-

los i pressionant-los, amb màquina termosoldadora amb control de la pressió i la temperatura. 

 

Els àrids a emprar en el formigó no han de superar els 25 mm en un 85%, tolerant-se en el 15% restant una dimensió 

de 30 mm. 

 

Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les línies telefòniques han de 

quedar lliures d’elements estranys. 

 

Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PEAD, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i diàmetre 

adequat, segons la normativa de la companyia telefònica. 

 

A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 

 

La xarxa de previsió de fibra òptica estarà composta per dos tubs de PEAD Ø125 mm formigonats fins a 15 cm per 

sobre de la seva generatriu superior, i arquetes iguals a les de telefònica tipus “D”. 

 

Tronetes i elements singulars 

 

Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les tronetes. Són elements de registre que 

es situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements de grans 

dimensions que es poden situar a zona de calçada, preferentment amb accés des de la zona de vorera. Serveixen per 

registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només s’hi construirà 

un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del servei telefònic. 

 

Les tronetes són registres de menor dimensió que normalment es situen a zona de vorera. Poden ser del tipus 

anomenat D, H, F i M. 

 

Totes les infrastructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions de 

la companyia telefònica. 

 

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PEAD normalitzats per la companyia telefònica, elements separadors 

normalment subministrats per la companyia, i protecció de formigó de 150 kg/cm2 de resistència característica (HM-

15). 

 

La distància entre el fons de la rasa en vorera i la part superior de la vorada col·locada serà d’1 m. 
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Amidament i abonament de les obres 

 

Les cambres de registre i tronetes de telefònica i de la xarxa de fibra òptica, s’amidaran i pagaran per unitats 

totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots els materials i les 

operacions necessàries per al correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis 

existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 

 

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 

 

Les conduccions telefòniques i de fibra òptica es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. 

Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigó i el transport i la col·locació de 

tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies. 

 

El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per tant, el 

contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 

 

22. ABASTAMENT D’AIGUA 
 

Generalitats 

 

Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 

- marca del fabricant 

- any de fabricació 

- diàmetre nominal 

- pressió nominal i de treball 

- norma segons la que ha estat fabricat 

 

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es 

compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri 

corresponent. 

 

Canonades de polietilé. 

 

El polietilé per a construcció de canonades complirà amb la norma UNE 53.131. 

 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments 

ni d’incrustacions. 

 

Canonades de fosa 

 

Les canonades de fosa compliran la norma EN-545. 

 

Unions de tubs 

 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitat del tub. 

 

La pressió nominal serà, com a mínim, igual a la dels tubs. 

 

Unió de tubs de polietilé. 

 

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 del tub. 

 

Les unions de tubs de polietilé 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 sí. 

 

Unió de tubs de fosa 

 

Les unions entre tubs de fosa es faran tot introduint el cap del tub dins d’una copa, i s’hi interposarà material de junta. 

 

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 

 

Peces especials. 

 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 

 

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca 

del fabricant. 

 

S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 

 

L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 

 

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
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- per a tubs de polietilé: polietilé 

- per a tubs de fosa: fosa 

 

Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub. 

 

Corbes 

 

Tindran igual diàmetre que el tub i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi interior del tub, com a mínim. 

 

Cons 

 

S’empraran per connectar canonades de diàmetres diferents. 

 

 

Derivació en T 

 

Es faran les derivacions de més de 50 mm de diàmetre; no podran produir cap estrangulació. 

 

Collarins 

 

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i, en general, per a les derivacions 

de menys de 40 mm de diàmetre. 

 

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre interior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collarí 

s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collarí al tub amb dos cargols. 

 

Vàlvules 

 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa. 

 

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: fosa grisa, fosa 

modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

 

El cos de la vàlvula de fosa de primera qualitat o d’acer modelat ; haurà de ser prou resistent per suportar sense 

deformació les pressions de servi i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a 

fàbrica, a una pressió mínima de quatre vegades la pressió de servei. Tot el material de fosa estarà pintat. 

 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre 

una única cara, sense esforços excessius. 

 

Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc. seran d’acer o bronze i estaran perfectament 

ajustades. 

 

Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables, seran resistents a l’erosió i a la corrosió. 

 

Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 

 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

 

S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins de tronetes quan no portin eix 

telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament a terra amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà 

accionar-les. Les tronetes estaran proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb 

tanca de seguretat i dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o 

total, sense malmetre la troneta. 

 

Vàlvules de comporta 

 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de fosa modular o fosa grisa per a pressions 

nominals fins a 25 kp/cm2 i d’acer fos per a pressions superiors. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una única peça, fins i 

tot la valona de fixació. 

 

La femella serà de bronze. El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 

L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder 

obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única cara. 

 

La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions Gibault. 

Si la xarxa és de polietilé, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per evitar pèrdues 

per les dilatacions. 

 

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 

 

Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a aquestes, per diàmetres iguals 

o superiors a 200 mm. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es produirà per pressió sobre 

una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
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L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen esforços 

considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 

 

Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. La tanca sempre serà estanca. 

 

Vàlvules de retenció 

 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals fins  a 25 kp/cm2, i d’acer fos per a pressions 

superiors. 

 

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes 

d’elastòmer. La tanca sempre serà estanca. 

 

Purgues 

 

S’anomena purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de retenció connectada a la xarxa 

de clavegueram mitjançant tub de Ø63 mm. 

 

El cos d’ambdues vàlvules serà de fosa modular o fosa grisa, per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2, i d’acer 

fos per a pressions superiors. 

 

Ventoses 

 

El cos serà de fosa modular per a pressions nominals de fins a 25 kp/cm2. 

 

Aquestes vàlvules s’instal·laran fins d’una troneta, si s’escau, que serà d’obra, amb marc i tapa de fosa, si no porten 

eix telescòpic i trampilló. 

 

Boques de reg 

 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400, 

d’aleació d’alumini o bronze, DN 45 ò 70. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 

desmuntable. 

 

Comptadors per a les boques de reg 

 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els criteris per a la seva 

instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 

 

Hidrants 

 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades en el reial decret 1942/1993 de 5 de novembre, pel 

qual s’aprova el reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

La seva localització serà senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE 23-033. 

 

Hidrants soterrats 

 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. La distància entre 2 hidrants no serà superior a 150 m. 

 

S’instal·laran dins d’una troneta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid, segons la 

norma UNE 23-400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat de Ø600, amb marc de color vermell per la cara vista. Aixímateix, la seva situació 

anirà senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 

 

Hidrants aèris 

 

El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra, accionada per un eix d’acer 

inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel 

la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, així com d’un sistema d’autobloqueig. 

 

Execució de les obres 

 

Rases 

 

Les rases per a la instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una fondària suficient per instal·lar 

la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre la generatriu inferior del tub i la superfície de 100 cm, quan 

s’instal·li sota voreres. Es situarà a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada 

col·locada. El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 10 cm, com a 

mínim. 

 

Un cop muntada la canonada, es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda o terres garbellades, 

exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es compactaran perfectament els costats del tub. 

 

La resta del rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec, segons es detalla a continuació.  

 

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre el tub. S’exigirà una densitat superior 

al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. 
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Per a les canonades instal·lades es faran proves d’estanquitat i de pressió interior, d'acord amb El Plec de 

Condicions per Canonades d'Abastament d'Aigua i els criteris de  la Companyia Subministradora. 

 

Excavació i rebliment de rases 

 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir i reblir les rases definides 

en el projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 

  

Amidament i abonament 

 

Si en els quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no classificada, de tal 

manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 

 

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa, s’utilitzaran 

els mitjans que siguin necessaris per esgotar l’aigua. El cost d’aquestes operacions estarà comprès en els preus de 

l’excavació i els quadres de preus o pressupostos no especifiquen el contrari. 

 

El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments i els transport de terres a l’abocador, a qualsevol 

distància. La direcció de les obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobre excavacions per evitar les 

operacions d’apuntalament, però els volums sobrexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 

s’abonarà per metre cúbics excavats, d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i l’ús de tots els materials, maquinària i mà 

d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de 

desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i calçats que calguin; el transport dels 

productes extrets al llos d’ús, als dipòsits o a l’abocador, i l’arranjament de les àrees afectades. 

 

Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb mitjans 

manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones 

condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol 

altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes, 

sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del projecte o els subministrats per les 

companyies o els serveis tècnics municipals. 

 

El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que 

aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu. Si els materials procedents de les excavacions de rases no són 

adequats per al seu rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no sent d’abonament els treballs 

d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos en el preu unitari de rebliment de 

rases definit en el quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari. 

 

En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existent, aniran a càrrec del contractista tots els 

elements necessaris per facilitar-lo. 

 

Condicions mínimes d’acceptació 

 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de qualitat igual o superior a la del 

sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o 

seleccionats. 

 

Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la màxima 

densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del mateix terreny a la zona de 

rasa. 

 

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 

Próctor Modificat. 

Tronetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

 

Les tronetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm i fondària d’1 m 

com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors mínimes de 0,50 × 0,50 m i paret d’obra de 15 

cm de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 

× 40 cm. 

Les tronetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de fondària d’1 m fins a la part 

superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensió suficient per permetre el desmuntatge de la vàlvula, 

i com a mínim de 0,70 m interior. La paret serà d’obra, de 15 cm de gruix. La tapa d’accés serà de ferro colat, amb 

marc del mateix material. 

 

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu pas. 

 

Es preveurà un sistema de desguàs o, com a mínim, una troneta per poder recollir l’aigua que hi entri. 

 

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la vàlvula que continguin. 

 

En tot cas, s’intentarà comptabilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 

concessionària. 

 

Amidament i abonament 

 

La xarxa d’aigua es mesurarà i abonarà amb tots els seus elements independents:  excavació de rases (m3), rebliment 

amb sorra 0/3 (m3), protecció de canonades amb formigó (m3), tub (ml) inclòs part proporcional de formació de juntes i 

peces especials, vàlvules i ventoses (ut), arquetes(ut) i boques de reg (ut), tal i com s’especifica al Quadre de preus 

núm. 1 i al Pressupost del projecte. 
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23. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 
 

Qualsevol material o unitat d'obra no referenciada específicament en aquest Plec de Condicions Generals haurà 

de complir el que prescriu el P.G.3.  

 

 

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,      Vist-i-plau     

 

 

 

Jordi Quera i Miró       Joan Velasco i Bonet    

Enginyer de camins, canals i ports.    El Cap del Servei de Xarxa Viària 

Col·legiat núm. 6.513      Local en funcions parcials de la  

Diputació de Girona  

 



 

PRESSUPOST  
 DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 



 

 
 AMIDAMENTS AUXILIARS  



TAULES AUXILIARS

MOVIMENTS DE TERRES CARRETERA GIV-6226
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Nota: “Excavació 1” correspon a l’excavació dels 

primers 30cm del terreny existent, és a dir, la 

capa de terra vegetal. Però inclou també 

l’excavació de la sub-base del paviment existent 

en aquells punts on aquest s’enderroca per 

construir el nou ferm o les noves cunetes. Això, 

segons el plànol d’enderrocs es realitza en una 

superfície de 1911,5m2, que per un gruix de 

30cm són 573,45m3 de sub-base excavada. Per 

tant, descomptant aquest volum dels 

3.972,20m3 totals, s’obté que el volum 

d’excavació de terra vegetal és de 3.398,75m3. 
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Nota: “Excavació 2” correspon a l’excavació en 

desmunt de terreny no classificat. 
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TAULES AUXILIARS

MOVIMENTS DE TERRES 59{±L!a9b¢ tYπснл
 



P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum.

0+00.00 0,04 0 0 0+00.00 0,36 0 0 0+00.00 0 0 0 0+00.00 0 0 0

0+08.90 1,32 5,76 5,76 0+08.90 0,35 3,13 3,13 0+08.90 0,44 1,85 1,85 0+08.90 0,09 0,37 0,37

0+10.00 1,66 1,56 7,33 0+10.00 0,27 0,34 3,47 0+10.00 0,51 0,5 2,35 0+10.00 0,1 0,1 0,47

0+17.80 4,81 24,54 31,87 0+17.80 0 1,03 4,5 0+17.80 1,71 8,57 10,92 0+17.80 0,34 1,71 2,18

0+20.00 5,88 11,97 43,84 0+20.00 0 0 4,5 0+20.00 2,12 4,21 15,12 0+20.00 0,42 0,84 3,02

0+25.96 7,81 41,09 84,93 0+25.96 0 0 4,5 0+25.96 1,5 10,75 25,88 0+25.96 0,3 2,15 5,18

0+30.00 8,28 32,53 117,47 0+30.00 0 0 4,5 0+30.00 1,5 6,06 31,94 0+30.00 0,3 1,21 6,39

0+34.12 8,46 34,55 152,02 0+34.12 0 0 4,5 0+34.12 1,5 6,19 38,12 0+34.12 0,3 1,24 7,62

0+40.00 7,75 47,6 199,62 0+40.00 0 0 4,5 0+40.00 1,5 8,81 46,94 0+40.00 0,3 1,76 9,39

0+50.00 4,67 62 261,62 0+50.00 0 0 4,5 0+50.00 1,5 15 61,94 0+50.00 0,3 3 12,39

0+57.69 3,03 29,5 291,13 0+57.69 0 0 4,5 0+57.69 2,03 13,58 75,52 0+57.69 0,41 2,72 15,1

0+60.00 2,72 6,62 297,75 0+60.00 0 0 4,5 0+60.00 1,85 4,47 79,98 0+60.00 0,37 0,89 16

0+70.00 1,32 20,05 317,8 0+70.00 0 0 4,5 0+70.00 1,04 14,42 94,4 0+70.00 0,21 2,88 18,88

0+80.00 0,36 8,34 326,13 0+80.00 0,06 0,31 4,81 0+80.00 0,52 7,76 102,16 0+80.00 0,1 1,55 20,43

0+81.26 0,35 0,45 326,58 0+81.26 0,05 0,07 4,88 0+81.26 0,48 0,63 102,79 0+81.26 0,1 0,13 20,56

0+81.26 0,35 0,45 326,58 0+81.26 0,05 0,07 4,88 0+81.26 0,48 0,63 102,79 0+81.26 0,1 0,13 20,56

0+86.64 0,25 1,67 328,25 0+86.64 0,04 0,24 5,12 0+86.64 0,3 2,17 104,96 0+86.64 0,06 0,43 20,99

0+90.00 0,09 0,6 328,85 0+90.00 0,1 0,24 5,36 0+90.00 0,1 0,69 105,65 0+90.00 0,02 0,14 21,13

0+92.01 0 0,1 328,95 0+92.01 0,15 0,25 5,61 0+92.01 0 0,1 105,75 0+92.01 0 0,02 21,15

EXCAVACIÓ REBLE TOT-U MB AC-16 SURF



TAULES AUXILIARS

MOVIMENTS DE TERRES 59{±L!a9b¢ tYπмнлл



P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum. P.K. Área Volumen Volumen acum.

0+00.00 0 0 0 0+00.00 0,43 0 0 0+00.00 0 0 0 0+00.00 0 0 0

0+05.00 0,41 1,02 1,02 0+05.00 0,11 1,35 1,35 0+05.00 0,48 1,2 1,2 0+05.00 0,1 0,24 0,24

0+10.00 0,63 2,59 3,61 0+10.00 0,06 0,42 1,77 0+10.00 1,09 3,93 5,13 0+10.00 0,22 0,79 1,03

0+15.00 0,56 2,96 6,57 0+15.00 1,7 4,4 6,17 0+15.00 1,91 7,52 12,65 0+15.00 0,38 1,5 2,53

0+20.00 0,15 1,77 8,34 0+20.00 4,65 15,89 22,07 0+20.00 1,5 8,53 21,18 0+20.00 0,3 1,71 4,24

0+25.00 0 0,38 8,71 0+25.00 6,25 27,27 49,33 0+25.00 1,5 7,5 28,68 0+25.00 0,3 1,5 5,74

0+30.00 0 0 8,71 0+30.00 4,62 27,18 76,51 0+30.00 1,5 7,5 36,18 0+30.00 0,3 1,5 7,24

0+35.00 0,01 0,02 8,74 0+35.00 3,04 19,15 95,67 0+35.00 1,5 7,5 43,68 0+35.00 0,3 1,5 8,74

0+40.00 0,58 1,46 10,19 0+40.00 1,87 12,29 107,95 0+40.00 1,5 7,5 51,18 0+40.00 0,3 1,5 10,24

0+45.00 0,67 3,12 13,31 0+45.00 0,72 6,49 114,44 0+45.00 1,5 7,5 58,68 0+45.00 0,3 1,5 11,74

0+50.00 0,92 3,99 17,3 0+50.00 0,18 2,27 116,71 0+50.00 1,5 7,5 66,18 0+50.00 0,3 1,5 13,24

0+55.00 0,38 3,26 20,57 0+55.00 0,27 1,13 117,84 0+55.00 1,5 7,5 73,68 0+55.00 0,3 1,5 14,74

0+60.00 1,76 5,35 25,92 0+60.00 0,03 0,74 118,58 0+60.00 1,5 7,5 81,18 0+60.00 0,3 1,5 16,24

0+65.00 3,34 12,75 38,66 0+65.00 0,01 0,09 118,67 0+65.00 1,5 7,5 88,68 0+65.00 0,3 1,5 17,74

0+68.76 4,87 15,44 54,1 0+68.76 0 0,01 118,68 0+68.76 1,5 5,64 94,32 0+68.76 0,3 1,13 18,86

0+70.00 5,35 6,32 60,42 0+70.00 0 0 118,68 0+70.00 1,5 1,86 96,18 0+70.00 0,3 0,37 19,24

0+75.00 6,87 30,32 90,75 0+75.00 0 0 118,68 0+75.00 1,5 7,5 103,68 0+75.00 0,3 1,5 20,74

0+80.00 7,51 35,69 126,43 0+80.00 0 0 118,68 0+80.00 1,5 7,5 111,18 0+80.00 0,3 1,5 22,24

0+83.29 7,37 24,24 150,68 0+83.29 0 0 118,68 0+83.29 1,5 4,93 116,11 0+83.29 0,3 0,99 23,22

0+85.00 6,68 11,92 162,6 0+85.00 0,05 0,04 118,72 0+85.00 1,5 2,57 118,68 0+85.00 0,3 0,51 23,74

0+90.00 0,46 17,59 180,19 0+90.00 4,03 10,29 129,01 0+90.00 1,5 7,5 126,18 0+90.00 0,3 1,5 25,24

0+95.00 3,93 11,11 191,3 0+95.00 1,42 13,6 142,61 0+95.00 1,5 7,5 133,68 0+95.00 0,3 1,5 26,74

0+97.81 7,6 16,45 207,75 0+97.81 0,02 1,95 144,57 0+97.81 1,5 4,21 137,89 0+97.81 0,3 0,84 27,58

1+00.00 7,98 17,08 224,83 1+00.00 0 0,02 144,59 1+00.00 1,5 3,29 141,18 1+00.00 0,3 0,66 28,24

1+10.00 18,43 132,09 356,92 1+10.00 0 0 144,59 1+10.00 1,5 15 156,18 1+10.00 0,3 3 31,24

1+11.25 18,2 22,9 379,82 1+11.25 0 0 144,59 1+11.25 1,5 1,88 158,05 1+11.25 0,3 0,38 31,61

1+20.00 14,76 146,16 525,98 1+20.00 0,17 0,71 145,3 1+20.00 1,5 13,12 171,18 1+20.00 0,3 2,62 34,24

1+27.26 5,25 73,75 599,73 1+27.26 3,64 13,4 158,69 1+27.26 1,5 10,89 182,07 1+27.26 0,3 2,18 36,41

1+30.00 1,42 9,39 609,12 1+30.00 5,6 12,36 171,06 1+30.00 1,5 4,11 186,18 1+30.00 0,3 0,82 37,24

1+40.00 0 7,32 616,44 1+40.00 9,4 74,22 245,27 1+40.00 1,5 15 201,18 1+40.00 0,3 3 40,24

1+43.26 0 0 616,44 1+43.26 9,71 31,09 276,36 1+43.26 1,5 4,9 206,08 1+43.26 0,3 0,98 41,22

1+50.00 0 0 616,44 1+50.00 7,27 57,18 333,55 1+50.00 1,5 10,1 216,18 1+50.00 0,3 2,02 43,24

1+60.00 0,07 0,33 616,77 1+60.00 3,06 51,67 385,22 1+60.00 1,41 14,56 230,74 1+60.00 0,28 2,91 46,15

1+70.00 0,12 0,93 617,69 1+70.00 0,53 17,95 403,17 1+70.00 0,37 8,9 239,64 1+70.00 0,07 1,78 47,93

EXCAVACIÓ REBLE TOT-U MB AC-16 SURF
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Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,      Vist-i-plau     

 

 

 

Jordi Quera i Miró       Joan Velasco i Bonet    

Enginyer de camins, canals i ports.    El Cap del Servei de Xarxa Viària 

Col·legiat núm. 6.513      Local en funcions parcials de la  

Diputació de Girona  
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Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,      Vist-i-plau     

 

 

 

Jordi Quera i Miró       Joan Velasco i Bonet    

Enginyer de camins, canals i ports.    El Cap del Servei de Xarxa Viària 

Col·legiat núm. 6.513      Local en funcions parcials de la  

Diputació de Girona  
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Condicionament d´un tram de la carretera GIV-6226, de l´N-II a Vilaür per Garrigàs.
Tram: Garrigàs - Arenys d´Empordà

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 591.809,49

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 591.809,49........................................................... 76.935,23

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 591.809,49.............................................................. 35.508,57

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 704.253,29

21 % IVA SOBRE 704.253,29............................................................................................. 147.893,19

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 852.146,48

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vuit-cents cinquanta-dos mil  cent quaranta-sis euros amb quaranta-vuit centims

 

Girona, a octubre de 2018      

L’autor del projecte,      Vist-i-plau     

 

 

 

Jordi Quera i Miró       Joan Velasco i Bonet    

Enginyer de camins, canals i ports.    El Cap del Servei de Xarxa Viària 

Col·legiat núm. 6.513      Local en funcions parcials de la  

Diputació de Girona  
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